Uznesenie č. 5/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 22.08.2013
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola , Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomní: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií v katastri obce Gerlachov
Prítomní: 6

b)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: Homola

pomoc pri živelnej pohrome v obci Jezersko vo výške 100,- €
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: Homola

2. berie na vedomie :
a) Správu o hospodárení za 1. polrok 2013
b) Správu o hospodárení na úseku autodopravy za 1. polrok 2013.
c) Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 - starosta a Oznámenie č. 4/2013 o úprave rozpočtu

3. vyjadruje :
a) verejné poďakovanie DHZ za reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska v Skalici.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

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. 5/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 08. 2013 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. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
5. Pomoc pri živelnej pohrome pre obec Jezersko
6. Správa o hospodárení za I. polrok 2013
7. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2013
8. Rozpočtové opatrenia
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Poslanec Homola bol neprítomný.
Všetci prítomní schválili program jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Nikerle a Rusnák, do návrhovej komisie poslankyne Faixová
a Kičinová, do mandátovej komisie poslanci Bujnovský a Hroboň.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne, poslanec Homola bol neprítomný.
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) zostáva v plnení.
4. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Starosta oznámil, že zmluva ostáva za rovnakých podmienok, ako minulého roku.
Poslanec Nikerle chcel do zmluvy zahrnúť aj posypovanie miestnych komunikácií v prípade
poľadovice.
Starosta odpovedal, že posyp sa robí cez aktivačné práce a posypový materiál obec má zabezpečený.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne, poslanec Homola bol neprítomný.
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5. Pomoc pri živelnej pohrome pre obec Jezersko
Starosta oznámil, že na základe výzvy tatranských a podtatranských obcí, ktorú zaslal primátor Spišskej
Belej, požiadal o pomoc pre obec Jezersko, kde povodeň v júni 2013 napáchala škody za 60 tisíc €.
Poskytnúť dotáciu inej obci umožňuje aj zákon o rozpočtových pravidlách, ak ide o likvidáciu následkov po
živelnej pohrome. Poslanci sa na pracovnej porade dohodli na pomoci vo výške 100,- €.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
6. Správa o hospodárení za I. polrok 2013
Starosta oznámil, že rozpočet dostali poslanci emailom v predstihu.
Dal slovo ekonómke obce, ktorá správu predniesla. Rozpočet sa oproti schválenému stavu navyšoval
trikrát a to len z dôvodu prijatých účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, celkom vo výške 9243,23 €.
Celkové príjmy obce sú plnené na 50% a výdavky sú čerpané na 41 %. Zvýšené výdavky sú v kapitole
požiarnej ochrany.
Starosta oznámil, že naši hasiči na Majstrovstvách SR v Skalici získali po tretíkrát titul „majstri SR“.
Bola podaná žiadosť o dotáciu vo výške 3500,- € na vybavenie DHZ a 2000,- € na vzdelávanie z dôvodu
zmeny postavenia DHZ do budúcnosti, kde budú viac zasahovať do záchranárskeho systému spolu
s profesionálmi. Mal by sa aj zmeniť systém financovania, a to viac zo štátneho rozpočtu.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
7. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2013
Starosta vyzval ekonómku, aby predniesla správu o hospodárení na úseku autodopravy v zmysle pokynu
starostu, ktorú poslanci obdržali v predstihu.
Ekonómka oboznámila prítomných, že v správe sa sleduje hlavne spotreba paliva podľa osvedčenia,
výška nákladov na prevádzku vozidla a to v porovnaní na dva roky dozadu.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka predniesla dôvodovú správu k Rozpočtovému opatreniu č. 3/2013 – starosta, v ktorom sa
riešil presun prostriedkov medzi položkami a medzi kapitolami rozpočtu a tiež Oznámenie č. 4/2013
o úprave rozpočtu z dôvodu poskytnutia účelových dotácií zo štátneho rozpočtu .
Starosta oznámil, že z dôvodu rozpočtovania nákladov na vydanie knihy bude potrebné urobiť
rozpočtové opatrenie, lebo aj VÚC šetrí a toho roku peniaze na vydanie knihy neposkytuje. K tomu bude
zvolané zastupiteľstvo.
9. Rôzne
Starosta informoval, že výmena okien v škole v prízemnej časti je ukončená, robí sa čistenie, nakupujú
sa odkvapové žľaby. Ak sa ušetria finančné prostriedky vymenia sa vchodové dvere, zachovajú sa tri vstupy
a tiež je potrebné aj natrieť strechu. Na škole ostáva ešte vymeniť 11 okien. Výmenou okien by malo dôjsť aj
k úspore plynu. Na budúci týždeň sa bude opravovať komín na budove obecného úradu. Ing. Králik pracuje
na projektovej dokumentácii na odkanalizovanie hornej časti nad ulicou Lúčnou. Do konca októbra by sa
mala predložiť žiadosť o dotáciu na envirofond. Prebieha aj rekonštrukcia ČOV, ktorá má byť ukončená do
konca septembra. Povodie urobilo rekonštrukciu regulácie potoka. Pri preberacom konaní sa ešte riešila
poškodená hať. Je potrebné urobiť aj opravu múrov. Bude vyzvaná aj cirkev ako vlastník pozemku.
U neplatcu poplatkov bola vykonaná exekúcia na daňové pohľadávky.
10. Diskusia
Poslanec Nikerle – bolo by dobré zistiť možnosť odkanalizovania celej ulice Lúčnej, ako je to
s dotáciou na opravu starého mosta a na cintoríne je potrebné bránu aspoň pretrieť farbou, na stĺpikoch pri
vojnových hroboch sú poodlepované časti, tiež je potrebné pokosiť trávu aj od domu smútku ku starej
márnici a ku vchodu na starý cintorín a pozbierať odpadky. Pýta sa, kedy bude otvorené kompostovisko vo
Svite. Ohľadne vchodov do obce je potrebné vyzvať vlastníkov, aby upravili zarastené pozemky vypratali
neporiadok.
Poslanec Hroboň sa pýta, či vo veci revitalizácie je niečo nové, je potrebné oboznámiť občanov.
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Starosta môže osloviť Ing. Králika aby zistil, či je možné napojenie aj dolnej časti ulice Lúčnej na
kanalizáciu. Dotácia na starý most je v procese schvaľovania a od 1.7.2013 už obec musí ísť do verejného
obstarávania a v prípade, že dotáciu nedostaneme, peniaze za verejné obstarávanie budú zbytočne vyhodené.
Ohľadne nevyplatených dotácií obciam sa rozbieha aj ZMOS. Kompostovisko vo Svite má byť otvorené na
jeseň tohto roku. Má sa uzavrieť zmluva o budúcej zmluve, že obec má pripravenú lokalitu, kde sa bude
kompostovať.
Poslankyňa Faixová – na odbočke cesty z Tatranskej Polianky do Gerlachova nie je smerové označenie
do Gerlachova.
Starosta – už bol dopravný inšpektorát na to upozornený a môžeme to znovu zopakovať.
Poslanec Hroboň – ihrisko na antuke je uzavreté len dočasne, kým sa nespevní trávnik.
Starosta – chce sa pokúsiť znovu osloviť farskú radu o odkúpenie pozemku a aj o pôdoryse kostola pri
veži.
11. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Faixová prečítala uznesenie.
Poslanec Nikerle navrhol doplniť uznesenie o tretí bod: Vyjadruje verejné poďakovanie družstvu
mužov za vzornú reprezentáciu na Majstrovstvách SR DHZ v Skalici.
Všetci poslanci doplnené uznesenie jednohlasne schválili.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.30 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Rastislav Rusnák
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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