Uznesenie č. 8/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 2.8.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a) štáb krízového riadenia obce a povodňovej komisie, ktorý je súčasťou prílohy zápisnice,
b) firmu OCTIGON Bratislava a IKF Poprad ako partnerov pri spracovaní projektov z

Európskych fondov,
c) ukončenie mandátnych zmlúv s firmou JANJU (Ing. Ján Jurčišin) a firmou PEVA (Peter Valo)
2. ukladá:
veliteľovi OHZ v spolupráci s OcÚ vypracovať vyhodnotenie previerkového cvičenia OHZ,
termín: do 31.8.2007,
b) veliteľovi OHZ zabezpečiť prístupové cesty k vodným zdrojom Gerlachovského potoka a
zabezpečiť zábrany pre čerpanie vody, termín: do 31.8.2007,
c) kontrolórovi obce skontrolovať všetky uhradené faktúry na dom smútku so skutočne
vykonanými prácami a nakúpeným materiálom, termín: do 31.8.2007,
d) OcÚ dôrazne písomne upozorniť riaditeľku ZŠ s MŠ na dodržiavanie záväzných termínov
predkladania účtovných uzávierok a štatistických výkazov podľa požiadaviek zriaďovateľa,
termín: ihneď
a)

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Mária Nikerlová

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. 8. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

20
6
1
0
2 (J. Homola, Ing. Pisár)
1

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva s firmou OCTIGON
5. Schválenie štábu krízového riadenia obce a povodňovej komisie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

3. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
4. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslankyne Monika Faixová a Mária Nikerlová, do návrhovej
komisie poslanci Michal Nikerle a Pavol Faix. Do mandátovej komisie poslanci Ľubomír Nikerle a
Pavel Hlávka. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.
5. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesenia č. 7/2007, ktoré mali termín do dnešného dňa, boli splnené. Okrem
bodu 3.a, kde termín sa posúva do 31. 08. 2007. V bode 3. e, sa nekonala kontumácia pre nezáujem.
6. Zmluva s firmou OCTIGON
Na základe pracovného stretnutia OcZ sa vybrali firmy OCTIGON Bratislava a IKF Poprad
ako partneri pri spracovaní projektov z Európskych fondov. Návrhy zmlúv budú pripravené na ďalšie
zasadnutie OcZ.

7. Schválenie štábu krízového riadenia obce a povodňovej komisie
Starosta navrhol menný zoznam štábu krízového riadenia a povodňovej komisie. Poslanci
schválili zoznam bez pripomienok. Menný zoznam je súčasťou prílohy zápisnice.
8. Rôzne
Starosta oboznámil s listom od firmy Gepark, ktorá ponúka spoluprácu. Ďalej oboznámil s
výsledkom auditu v škole. Navrhol ukončiť mandátne zmluvy s firmami JANJU a PEVA dohodou.
Ďalej oboznámil s predbežným výsledkom pri vybavovaní 40 - km zóny v obci. Poslanec Ľ. Nikerle
doplnil, že by bolo vhodné obnoviť poškodené značky v celej obci. Starosta oboznámil poslancov s
odoslanými listami, v ktorých upozorňuje firmy, ktoré navážali skládku tuhého stavebného materiálu
pri cintoríne, aby tieto skládky na základe zmlúv zlikvidovali.
9. Diskusia
Poslanec Ľ. Nikerle upozornil na drevo na dom smútku uskladnené v areáli PD. Je potrebné
prehodnotiť projekt a drevo alebo odpredať alebo uskladniť pod strechu aby sa nezhodnocovalo
Poslanec M. Nikerle navrhuje drevo odpredať, lebo projekt domu smútku z jeho pohľadu nie je
vhodný a uskladnenie takého veľkého množstva dreva je náročné a nenájdu sa ani priestory. Po
najbližšej zime bude drevo znehodnotené. Ďalej navrhuje, aby veliteľ OHZ vypracoval vyhodnotenie
previerkového cvičenie OHZ, aby toto cvičenie splnilo svoj účel. Na základe výsledkov pracovného
sedenia OcZ predniesol návrhy, ktoré boli bez diskusie zapracované do uznesenia.
Poslanec Hlávka upozornil na Uznesenie č. 4 2007, kde OcZ doporučilo Združeniu účastníkov
pozemkových úprav zmenu do predstavenstva za obec. Ing. Marcinková z Obvodného pozemkového
úradu aj napriek tomuto doporučeniu oslovuje stále bývalých poslancov. Ďalej oboznámil s činnosťou
stavebnej komisie a s vyjadreniami k žiadostiam, ktoré v spolupráci s OcÚ komisia riešila.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby stanovisko k pozemkovým úpravám sa riešilo zvolaním valnej
hromady.
Poslanec M. Nikerle navrhuje, aby sa tieto veci neriešili na OcZ nakoľko Združenie pozemkových
úprav je samostatný právny subjekt do ktorého činnosti nemôžeme zasahovať.
Poslanec Faix doporučil, aby OcZ navrhlo na aký účel budú využité podľa územného plánu
zcelené lokality. Je za prerušenie zcelovania dokiaľ sa neurobia čiastkové zmeny územného plánu.
Starosta upozornil na riešenie prípojky vody pre M.Rusnáka. Je to veľmi zložité riešenie, pretože
je potrebná ochota susedov a navrhol, aby tento problém riešila stavebná komisia.
Poslanec Ľ. Nikerle chel vedieť dokedy budú trvať zemné práce na rekonštrukcii vodovodu na
ulici Mlynskej a ako sa dá miestna komunikácia do pôvodného stavu.
Starosta odpovedal, že práce by mali skončiť do polovice októbra. Je prísľub aj položenia nového
asfaltového koberca, pretože pôvodný je dosť zničený rozkopávkou.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec Michal Nikerle bol jednohlasne schválený.
11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 19.00 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Mária Nikerlová

