Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 20.06.2018
Prítomní: (6) JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Michal Nikerle

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 57/2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu o nájme č. 23/2018 s Cirkevným zborom ECAV
Batizovce, dcérocirkev Gerlachov.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá obecnému úradu odpovedať na žiadosť p. Branislava Čuchrana
o výstavbu obecnej prístupovej cesty, že po ukončení pozemkových úprav bude v blízkosti domu na ul.
Novej č. 208/80 obecná komunikácia, ktorá môže slúžiť ako prístupová cesta k jeho pozemku, pričom
obecné zastupiteľstvo odporúča vlastníkom, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy k pozemku medzi ich
parcelou a plánovanou prístupovou cestou.
Prítomní: 6

Za: 5

Zdržal sa: 1 (Ľ. Nikerle)

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
na II. polrok 2018.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017.
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 28 048,46 EUR.
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Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovanej závierke
Obce Gerlachov za rok 2017 a overenie súladu Výročnej správy Obce Gerlachov za rok 2017
s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonanej následnej
kontroly – Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií obce Gerlachov.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet
poslancov Obce Gerlachov 7 pre nové volebné obdobie 2018 – 2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom
obvode č. 1.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. pre nové volebné obdobie 2018 – 2022, funkcia starostu bude vykonávaná v rozsahu jedna, t.z.
v plnom rozsahu počas funkčného obdobia.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu č. ZO/2018A8451-1 o zabezpečení výkonu činnosti
zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 06. 2018 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

9
6
1
1
1 (M. Nikerle)
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 57/2016
5. Zmluva o nájme s Cirkevným zborom ECAV Batizovce, dcérocirkev Gerlachov
6. Žiadosť o výstavbu obecnej prístupovej cesty a zabezpečenie inž. sietí k domu Nová 208/80
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. 2018
8. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2017
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Gerlachov za rok 2017
10. Správa nezávislého audítora ku KÚZ a Konsolidovaná výročná správa Obce Gerlachov k 31.12.2017
11. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej kontroly
12. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Program zasadnutia poslanci obdržali.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhol bod 5. opraviť a bod 11 doplniť.
Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
Všetci prítomní poslanci schválili program aj s návrhom 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 poslankyňa A. Kičinová a poslanec Ľ. Nikerle, do návrhovej komisie
poslankyne Ľ. Rajčáková a L. Faixová, do mandátovej komisie poslanci J. Homola a R. Rusnák.
Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
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4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 57/2016
Starosta obce informoval, že tento dodatok k zmluve bol prejednaný na pracovnej porade.
Prevádzkovateľ čističky odpadových vôd firma Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slávkov v zmysle platnej
legislatívy navyšuje počty analýz sledovaných ukazovateľov.
Poslanci dodatok zmluvy jednohlasne schválili. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
5. Zmluva o nájme s Cirkevným zborom ECAV Batizovce, dcérocirkev Gerlachov
Starosta obce povedal, že zmluva sa prejednávala na pracovnej porade. Je to nájomná zmluva na detské
ihrisko, ktoré sa nachádza v školskom dvore bývalej školy.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
6. Žiadosť o výstavbu obecnej prístupovej cesty a zabezpečenie inž. sietí k domu Nová 208/80
Starosta obce povedal, že žiadosť prejednávali na pracovnej porade.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že je tam problém s prejazdom.
Poslankyňa Rajčáková podala návrh, aby po ukončení pozemkových úprav si vysporiadali vlastnícke
vzťahy k pozemku medzi ich parcelou a plánovanou prístupovou cestou.
Piati poslanci boli za návrh. Poslanec Ľ. Nikerle sa zdržal hlasovania a poslanec M. Nikerle bol
neprítomný.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Hoffmannová predložila plán kontrol v obci na II. polrok 2018.
Poslanec Ľ. Nikerle mal doplňujúce otázky.
Plán bol jednohlasne schválený. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
8. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2018
Ekonómka obce predniesla správu k Záverečnému účtu za rok 2017, hovorila o plnení a úpravách
rozpočtu až na konečný stav 689.524,10 € a podrobnejšie o skutočnom plnení v príjmovej časti a čerpaní
finančných prostriedkov vo výdavkovej časti. Obec uzavrela hospodárenie v roku 2017 s prebytkom vo
výške 28.048,46 €, ktorý navrhuje previesť do rezervného fondu.
Poslanec R. Rusnák sa pýtal akým spôsobom sa ráta poistné z rezervného fondu a na čo sa môže použiť.
Ekonómka povedala, že obec každoročne tvorí z prebytku hospodárenia povinné poistné vo výške 10%,
ktoré sa dá použiť na mimoriadne udalosti a živelné pohromy.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že podľa odporúčaní hlavnej kontrolórky sa máme sústreďovať na
nepriaznivý stav pohľadávok. Tento stav zapríčinila firma KlaPe, na ktorú je podaná žaloba a návrh na
exekúciu.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Gerlachov za rok
2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla prítomným odborné stanovisko k predloženému návrhu
záverečného účtu, v ktorom skonštatovala, že bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v z.n.p. a bola dodržaná informačná povinnosť obce.
Porovnaním na rok 2016, vyhodnotila niektoré položky, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Odporúča
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 s výrokom: celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.
Prítomní poslanci vzali správu na vedomie.
Šiesti poslanci schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Poslanec M. Nikerle
bol neprítomný.
Šiesti poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 28 048,46 EUR. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
10. Správa nezávislého audítora ku KÚZ a Konsolidovaná výročná správa Obce Gerlachov
k 31.12.2017
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Starosta obce predniesol správu audítora.
Prítomní poslanci vzali správu na vedomie.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje v Konsolidovanej výročnej správe do bodu 6.5 doplniť „a lesnícka
výroba“ a opraviť prvú vetu v bode 7.
Ekonómka obce povedala, že správa audítora je už zavesená v registri účtovných závierok.
11. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce v správe z vykonanej následnej kontroly pokladničnej hotovosti
a pokladničných operácií skonštatovala, že neboli zistené nedostatky a pokladničný denný limit sa dodržiava.
Poslanci vzali správu na vedomie.
12. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Ekonómka oboznámila prítomných s RO č. 3/2018, ktorým sa výška rozpočtu nemení, robili sa len
presuny finančných prostriedkov medzi položkami.
Rozpočtové opatrenie poslanci jednohlasne schválili. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
13. Rôzne
Starosta obce oznámil, že je potrebné určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva v novom
volebnom období 2018 – 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu počas nového funkčného obdobia.
Poslanci jednohlasne schválili pre ďalšie volebné obdobie sedem poslancov a výkon funkcie starostu
na plný úväzok. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
Starosta predložil návrh Zmluvy č. ZO/2018A8451-1 s firmou osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
spracovávaných u prevádzkovateľa. Obec by mala výdavky 35,- € mesačne bez DPH.
Hlavná kontrolórka obce informovala, že obec môže poveriť funkciou zodpovednej osoby aj
zamestnanca. Je vlastníčkou certifikátu zodpovednej osoby a navrhla, že túto službu po odsúhlasení odmeny
môže vykonávať.
Poslankyňa Faixová súhlasí, aby zodpovedná osoba bola zamestnancom obce, externá firma je drahá
a je vzdialená od obce, zodpovednosť je aj tak stále na obci. Firma môže spracovávať dokumenty ale
zodpovednú osobu riešiť interne.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje ponechať zodpovednosť na externej firme, lebo ponúka aj ďalšie služby a
majú byť zriadené ešte kontrolne regionálne pracoviská.
Starosta vysvetlil, že externá firma požaduje fixnú mesačnú úhradu 35,- € bez DPH za celkové služby
vrátane zodpovednej osoby.
Poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
Starosta obce podal informáciu o predaji pozemku vedľa obecného úradu. Boli oboznámení všetci
vlastníci s návrhom ceny za 30,- €/m2. Jedná sa o pozemky na LV č.8 a to parcela č. 386 s výmerou 131 m2,
druh zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 387 s výmerou 67 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, cena
celkom 5940,- €. Za stavbu, ktorá stojí na pozemku žiadajú 2500,- €. Celá suma by potom vychádzala na
8440,-€.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, aké investície ešte budú potrebné do opravy budovy.
Poslanec Homola povedal, že budova je predražená a vlastníci si dali podmienku budovu zachovať.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhol, že je potrebné zistiť, koľko by stála oprava budovy a na čo ju obec
využije.
Poslanec R. Rusnák navrhuje mať aj názor statika.
Starosta obce povedal, že obec by potrebovala celú plochu voľnú. Do najbližšej porady zistí
podrobnosti a pozrie si stavbu. Ďalej informoval, že obec obdržala zmluvu s Environmentálnym fondom na
projekt Rekonštrukcia ČOV. Zverejnená je v centrálnom registri zmlúv od 13.6.2018 a začalo sa
s rekonštrukciou. Ďalej sa natrela strecha škôlky a je potrebné uvažovať aj nad rekonštrukciou budovy.
Mohol by byť podaný projekt cez Environmentálny fond na zateplenie budovy, výmena tepelných telies
kúrenia, výmena okien na poschodí. Toho roku by sa dala vyhotoviť projektová dokumentácia a v roku 2019
podať žiadosť. Začalo sa opravovať pódium, autobusová zastávka sa začne robiť až po predložení cenových
ponúk, tak aby to bolo hotové do konca júla.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje odstrániť z autobusovej zastávky lavičky a nechať len jedno miesto na
sedenie, pretože zastávka je miestom, kde sa zdržuje najmä po zotmení mládež a narúša verejný poriadok.
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Starosta obce povedal, že na budúci rok je potrebné urobiť opravu cesty, bola vyhlásená brigáda na
čistenie potoka, ktorej sa zúčastnilo 18 ľudí, ktorým chce za odvedenú prácu srdečne poďakovať.
Poslankyňa Rajčáková žiada doviesť zeminu na úpravu pozemku po stavbe kanalizácie, prácu si
brigádnicky urobí sama. Pripomína, že vytýčené pozemky nik nekosí a počas horúčav môže vzniknúť
požiar. Odporúča dať na vedomie vlastníkom, aby si pozemky vykosili.
Starosta povedal, že na budúci týždeň dovezú zeminu a priestor sa zarovná. Bolo veľa práce a obec
zrušila aj kosenie pre verejnosť.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje predlžiť zábradlie pri požiarnej zbrojnici, zabezpečiť okolie proti pádu.
Ďalej navrhuje, aby obecný úrad zabezpečil informovanie obyvateľov, aby bioodpad nesypali ku potoku. Je
možnosť zakúpiť 900 l kompostéry za 100,- € a navrhuje zistiť, kto by mal záujem si kompostér zakúpiť,
prípadne zvážiť možnosť spolufinancovania obcou.
Poslankyňa Faixová sa pýta, či by sa nemohol objednať VOK.
Starosta odpovedal, že urobí prieskum. Možností na zber bioodpadu je viac, ale sú veľmi nákladné.
Zistí aj u Technických služieb Svit, za akých podmienok likvidujú bioodpad.
14. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
15. Uznesenie
Poslankyňa L. Faixová prečítala uznesenia.
16. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.53 hod.

Overovatelia: Alena Kičinová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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