Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 18.12.2018
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Mgr. Viliam Kičin, Alena Kičinová, Bc. Lukáš
Laubert, Ján Mlynár, Ing. Ľubomír Nikerle
Neprítomný: (0)

Uznesenie č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
na I. polrok 2019
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonanej následnej
kontroly.
Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený
mesačný plat o 25 % od 01.01.2019.
Prítomní: 7

Za: 6

Zdrţala sa: 1 (A. Kičinová)

Uznesenie č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Komisiu ochrany verejného poriadku a ţivotného prostredia:
predseda Bc. Laubert Lukáš č. 111, členovia: Rusnák Ján č. 56, Ludvik Ľuboš č. 70, Ing. Nikerle Ľubomír č.
176, Homola Jozef č. 153, Faix Ján č. 75, Ing. Čajka Martin
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Komisiu kultúry, športu a školstva: predseda: Kičinová
Alena č. 166, členovia: Rusnák Rastislav č. 38, Budinský Miroslav č. 23, Budinská Anna č. 23, JUDr.
Faixová Lenka č. 75, Ludvik Ľuboš č. 70, Rusnák Ján č. 56, Mgr. Kičin Viliam č. 41, Homola Jozef č. 153,
Šilon Ján č. 196.
Prítomní: 7
Za: 7
Uznesenie č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Komisiu výstavby a rozvoja obce: predseda Mlynár Ján č.
96, členovia: Ing. Znanec Adrián č. 88, Ing. Faix Michal č. 173, Faix Pavol č. 206, Gánovský Peter č. 82,
Rusnák Rastislav č. 38, Faix Ján č. 75.
Prítomní: 7

Za: 7
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Uznesenie č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Komisiu na ochranu verejného záujmu: predseda JUDr.
Faixová Lenka č. 75, členovia: Mgr. Kičin Viliam č. 41, Bc. Laubert Lukáš č. 111, Kičinová Alena č. 166
Prítomní: 7
Za: 7
Uznesenie č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Inventarizačnú komisiu: predseda Ing. Ľubomír Nikerle,
členovia: Alena Kičinová, Katarína Nikerlová, Jarmila Faixová.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Vyraďovaciu komisia: predseda Ing. Ľubomír Nikerle,
členovia: Alena Kičinová, Katarína Nikerlová, Jarmila Faixová
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje nových členov Rady školy - Bc. Lukáš Laubert, Mgr.
Viliam Kičin.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Gerlachov na rok 2019.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet na roky 2020, 2021.
Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2018.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 5/2018 o úprave rozpočtu.
Uznesenie č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ţiadosť Heleny Drahošovej o čiastočnú zmenu územného plánu obce
Gerlachov.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť M. Nikerlovej o zverejnenie jej príspevku v najbliţšom čísle
Gerlachovského informátora.
Prítomní: 7

Za: 6
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Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novú kronikárku obce PaedDr. A. Hroboňovú č. 114.
Prítomní: 7

Za: 7

Overovatelia: Viliam Kičin
Alena Kičinová

Uznesenia z 1. zasadnutia

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 12. 2018 v Gerlachove

Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
1
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2019
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej následnej kontroly
6. Plat starostu
7. Voľba komisií
8. Školská rada
9. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2019 aţ 2021
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 a Oznámenie č. 5/2018 o úprave rozpočtu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Program zasadnutia poslanci obdrţali.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhol opraviť názov bodu č. 5.
Všetci poslanci schválili program po úprave jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu K. Nikerlová, za
overovateľov zápisnice bol navrhnutý poslanec V. Kičin a poslankyňa A. Kičinová, do mandátovej komisie
poslankyňa L. Faixová a poslanec J. Mlynár, do návrhovej komisie poslanci Ľ. Nikerle a J. Homola.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Na poslednom zasadnutí neboli uloţené ţiadne úlohy.
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4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2019
Starosta obce z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce predloţil Plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019. Poslanci plán v predstihu obdrţali a nemali k nemu ţiadne pripomienky.
Poslanci jednohlasne plán schválili.
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej následnej kontroly
Starosta obce oznámil, ţe bolo aj spoločné sedenie, na ktorom hlavná kontrolórka obce oboznámila
prítomných o nutnosti schválenia nových zásad o odmeňovaní poslancov a urobiť úpravy niektorých
nariadení.
Poslanci vzali správu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
6. Plat starostu
Starosta obce podal informáciu, ţe plat starostu preberali na pracovnej porade a odporúčanie bolo, aby
sa plat prerokoval na prvom zasadnutí. V roku 2014 sám navrhol, aby ako nový starosta ostal na základnom
plate a dostal 18 % navýšenie.
Hlavná kontrolórka povedala, ţe má skúsenosti z iných obcí, kde schválili navýšenie 30 aţ 60 %.
Poslanec Ľ. Nikerle so skupinou poslancov navrhol navýšenie o 25 %.
Poslanec J. Mlynár sa pýta, či je schvaľovanie platu pevné na obdobie roka, alebo sa môţe meniť podľa
vynaloţeného úsilia.
Starosta odpovedal, ţe na kaţdom zasadnutí sa tento bod dá otvoriť.
Šiesti poslanci boli za návrh a poslankyňa A. Kičinová sa zdrţala.
7. Voľba komisií
Starosta obce predloţil poslancom zoznam komisií s ich predsedami, s ktorými osobne hovoril a
prečítal aj navrhnutých členov komisií.
Poslanci jednohlasne schválili do Komisie ochrany verejného poriadku a ţivotného prostredia:
predseda Bc. L. Laubert a členov J. Rusnák, L. Ludvik, Ing. Ľ. Nikerle, J. Homola, J. Faix, Ing. M. Čajka.
Jednohlasne schválili do Komisie kultúry, športu a školstva: predseda A. Kičinová a členov R. Rusnák,
M. Budinský, A. Budinská, JUDr. L. Faixová, L. Ludvik, J. Rusnák, Mgr. V. Kičin, J. Homola, J. Šilon.
Jednohlasne schválili do Komisie výstavby a rozvoja obce: predseda J. Mlynár a členov Ing. A.
Znanec, Ing. M. Faix, P. Faix, P. Gánovský, R. Rusnák, J. Faix.
Jednohlasne schválili do Komisie na ochranu verejného záujmu: predseda JUDr. L.Faixová a členov
Mgr. V. Kičin, Bc. L. Laubert, A. Kičinová.
Jednohlasne schválili do Inventarizačnej komisie: predseda Ing. Ľ. Nikerle a členov A. Kičinová, K.
Nikerlová, J. Faixová,
Jednohlasne schválili do Vyraďovacej komisie: predseda Ing. Ľ. Nikerle a členov A. Kičinová, K.
Nikerlová, J. Faixová.
8. Školská rada
Starosta obce oznámil, ţe z rady školy odvoláva na vlastnú ţiadosť poslankyňu JUDr. L. Faixovú a za
nových členov navrhuje Mgr. V. Kičina a Bc. L. Lauberta.
Poslanci členov rady školy schválili jednohlasne.
9. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2019 až 2021
Starosta obce povedal, ţe návrh rozpočtu obce na roky 2019 aţ 2021 bol prejednávaný na pracovnej
porade. Je to najdôleţitejší schvaľovaný dokument, ale počas roka sa môţe meniť rozpočtovými opatreniami.
Poslancovi J. Mlynárovi sa javí rozpočet málo progresívny a chce rozpočet doplniť aj o návrhy od
nových členov komisií.
Starosta povedal, ţe je to moţné ale uţ len rozpočtovým opatrením. Ak sa rozpočet neschváli teraz, tak
obec bude v rozpočtovom provizóriu.
Ekonómka obce povedala, ţe od septembra uţ bolo moţné podávať jednotlivé rozpočtové poţiadavky
pre rok 2019, aby sa mohli návrhy zapracovať do rozpočtu nového roka. Obec má povinnosť koncom roku
predloţiť návrh rozpočtu na nový rok na schválenie. Rozpočtové provizórium nie je pre obec výhodné.
Uznesenia z 1. zasadnutia
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Hlavná kontrolórka obce predloţila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019, v ktorom
zhodnotila, ţe rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, splnené sú zákonné podmienky a je vypracovaný v
súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce, v poţadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu.
Odporúča návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť.
Poslanci návrh rozpočtu jednohlasne schválili a návrh na roky 2020 a 2021 zobrali na vedomie.
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 a Oznámenie č. 5/2018 o úprave rozpočtu
Ekonómka obce predloţila dôvodovú správu o úpravách rozpočtu. Poslanci rozpočtové opatrenie v
termíne obdrţali. Čo sa týka Oznámenia č. 5/2018 o úprave rozpočtu bola poníţená dotácia na školu o 3.296,-€ a v kapitálových príjmoch bolo navýšenie o dotáciu na Rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice +30,000,a zmena kódu zdroja na Rekonštrukcii ČOV. Vo výdajoch to bolo rovnaké poníţenie na školu, presuny
medzi poloţkami a navýšenie o dotáciu na Rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice. Celkový rozpočet sa touto
úpravou zvýšil na výšku 774.644,74 €. Rozpočtovým opatrením č. 6/2018 sa urobili presuny finančných
prostriedkov medzi jednotlivými poloţkami rozpočtu a celkový rozpočet sa nezmenil.
Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 schválili jednohlasne.
Oznámenie č. 5/2018 vzali na vedomie.
11. Rôzne
Starosta obce prečítal ţiadosť Heleny Drahošovej zo Spišskej Novej Vsi o čiastočnú úpravu územného
plánu obce Gerlachov a to z dôvodu výstavby rodinného domu na parcele KN E č. 1435 v k.ú. Gerlachov.
Ţiadosť bola prejednaná na pracovnom stretnutí. Nie sú tam ţiadne inţinierske siete a pozemok je úzky. Po
pozemkových úpravách je potrebné otvoriť problematiku územného plánu.
Poslanci ţiadosť jednohlasne neschválili.
Starosta obce prečítal ţiadosť Márie Nikerlovej o zverejnenie príspevku v občasníku Gerlachovský
informátor týkajúci sa pozemkov pod Tatranskou Poliankou. Starosta obce chce, aby aj poslanci boli o tom
upovedomení.
Poslanci J. Mlynár a Ľ. Nikerle nie sú proti zverejneniu, len jednu vetu v článku je potrebné prepracovať
a rovnakého názoru je aj poslankyňa L. Faixová a poslanec J. Homola, ktorý ocenil, ţe je záujem o písanie
článkov do časopisu.
Šiesti poslanci ţiadosť schválili a poslanec L. Laubert bol proti.
Poslankyňa A. Kičinová navrhuje za novú kronikárku schváliť PaeDr. Annu Hroboňovú, ktorá v obci
ţije uţ mnoho rokov a bude pokračovať v písaní kroniky a to od roku 2014.
Poslanci kronikárku schválili jednohlasne.
Starosta obce poďakoval predsedom komisií a členom za ochotu pracovať v komisiách. Za minulé
volebné obdobie sa podarilo do obce doniesť mimo rozpočtu 500 tis. €. Splatil sa dlh obce a aj za rok 2018
výsledkom hospodárenia sa navýši rezervný fond obce.
Poslankyňa L. Faixová sa pýta na stav pohľadávok s firmou KlaPe.
Starosta obce povedal, ţe firma KlaPe je celkovo veľmi zadlţená a dlh voči obci je vo výške 32.483.87
€, bol aj za právnikom.
Ekonómka obce povedala, ţe v prípade takto zjavne nevymoţiteľných pohľadávok, kde kaţdé ďalšie
vymáhanie - exekúcia je len ďalším navýšením výdavkov obce, navrhuje v roku 2019 urobiť odpis
pohľadávky.
Starosta obce povedal, ţe uţ firma Luxury z hotela Hubert zanechala dlh vo výške 4.400,89 €. Terajšie
pohľadávky sú za vývoz smetí, za daň z ubytovania a za stočné bola zle uzatvorená zmluva. Terajší
prevádzkovatelia hotela sa zaviazali všetky pohľadávky riadne v termíne platiť.
Poslanec J. Mlynár navrhuje jednať aj s majiteľom hotela, ktorý je skôr zodpovedný za
sprostredkovanie, keď za to dopláca obec. Netreba ísť cestou exekúcie, ale dohodnúť sa s majiteľom hotela.
Starosta obce navrhuje urobiť spoločné stretnutie s majiteľom hotela.
12. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal uznesenia
13. Záver
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Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18.05 hod.

Overovatelia: Viliam Kičin

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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