Uznesenie č. 7/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 29.11.2012
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2012
Prítomní: 7

b)

Neprítomný: 0

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1(Faixová)

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

VZN č. 3/2012 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Gerlachov so schválenými zmenami
Prítomní: 7

e)

Zdržal sa: 0

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Gerlachov so schválenými zmenami
Prítomní: 7

d)

Proti: 0

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. U591/2008
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Zdržal sa: 1(Faixová)

Neprítomný: 0

odpustenie stočného pani Pristašovej za rok 2012
Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 0

2. berie na vedomie:
a) Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Gerlachov.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 7/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. 11. 2012 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
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. Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Gerlachov
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2012
6. Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. U591/2008
7. VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Gerlachov
8. VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Gerlachov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
Poslanec Nikerle podal návrh aby sa zamenilo poradie bodov 7. a 8.
Všetci poslanci program s touto zmenou jednohlasne schválili.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Bujnovský a Rusnák, do návrhovej komisie poslankyne
Faixová a Kičinová. Do mandátovej komisie poslanci Hroboň a Homola.
Poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta - z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy. Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) – ostáva v plnení.
4. Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Gerlachov
Ekonómka oboznámila poslancov, že smernicu bolo potrebné vypracovať z dôvodu dôkladnejšieho
overovania každej finančnej operácie. Vydanie smernice je v kompetencii starostu obce.
Poslanci zobrali smernicu na vedomie.
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5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2012
Starosta dal slovo ekonómke obce, aby prítomných oboznámila s návrhom.
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu, v ktorej uviedla dôvody
návrhu. Najväčšie zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti bolo za zber a zneškodnenie odpadu za minulé roky
zapojením exekúcií pri vyberaní poplatkov o sumu 1470,- € a na prenesený výkon štátnej správy v školstve o
3493,60 € a najväčšie navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti bolo v položke odvoz a likvidáciu KO
o 2000,- €. Ostatné zmeny rozpočtu boli v nízkych sumách.
Poslancom bol návrh doručený v predstihu, nemali k nemu pripomienky.
Poslanci návrh rozpočtového opatrenia schválili jednohlasne.
6. Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. U581/2008
Starosta oznámil, že firma Made s.r.o., Banská Bystrica nám zabezpečuje softwer k programu Urbis.
Dodatok sa týka dokúpenia licencie na pohrebiská.
Poslankyňa Faixová sa zdržala hlasovania, ostatní poslanci boli za.
7. VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Gerlachov
Starosta oznámil, že návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona. V zákonom stanovenej lehote obecný
úrad urobil niektoré doplnky a zmeny, ktoré boli poslancom doručené.
Poslanec Nikerle navrhol, aby sa sadzba dane za ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty upravila na 0,50
% zo základu dane.
Poslanec Homola navrhol, aby sa sadzba za komunálny odpad nezvyšovala.
Poslanci tieto návrhy schválili jednohlasne.
Poslanci VZN schválili jednohlasne.
8. VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Gerlachov
Starosta oznámil, že návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona. V zákonom stanovenej lehote obecný
úrad urobil niektoré doplnky a zmeny, ktoré boli poslancom doručené.
Poslanec Nikerle predniesol niekoľko drobných úprav k textu.
Poslanci VZN schválili jednohlasne.
9. Rôzne
Starosta podal informáciu, že sa vyskytla porucha na kanalizácii, keď splašky nešli do ČOV, ale
vytekali pod sutinami pri cintoríne do potoka. Ďalej chce pozvať pracovníkov na aktivačných prácach na
pohovor. Prečítal žiadosť pani Pristašovej o odpustenie poplatku za stočné na rok 2012, nakoľko sa
z technických príčin nemôže napojiť na verejnú kanalizáciu.
Poslanci Nikerle a Hroboň navrhujú poplatok odpustiť.
Poslankyňa Faixová sa zdržala, ostatní poslanci hlasovali za odpustenie poplatku.
Starosta podal informáciu zo zasadnutia Regionálneho združenia TPO, informoval o memorande medzi
ZMOS-om a vládou, kde pri obciach do 2000 obyvateľov by sa mali čerpať výdavky na úrovni schválených
rozpočtov na rok 2012.
10. Diskusia
Starosta obce zmenil termín zasadnutia obecného zasadnutia na 19. 12. 2012, aby sa ho mohli zúčastniť
všetci poslanci.
11. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
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12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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