Uznesenie č. 8/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 19.12.2012
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)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2013
Prítomní: 7

b)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2012
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

Proti: 0

schvaľuje dotácie obce pre rok 2013
OZ Horský kros :

1000,- €

OZ Návraty :

100,- €

Memoriál 24. padlých hrdinov: 1000,- €
Memoriál Dr. Ghura:

300,- €

Memoriál Ing. Pavla Mlynára:

300,- €

Stolnotenisový turnaj:

400,- €

Prítomní: 7
d)

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1(Faixová)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

rozsah zmien vykonávaných starostom v schválenom rozpočte bez predchádzajúceho súhlasu
obecného zastupiteľstva do výšky 1000,- € medzi položkami v rámci jednej rozpočtovej kapitoly, do
výšky 1000,- € medzi rozpočtovými kapitolami štvrťročne
Prítomní: 7

f)

Proti: 0

žiadosť Ing. Michala Jančušku k čiastkovej zmene ÚPN na p.č. 668/68 s tým, že celý proces
obstarávania a realizácie, ako aj finančné krytie zmeny si zabezpečí vo vlastnej réžii.
Prítomní: 7

e)

Za: 6

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

navýšenie limitu pokladničnej hotovosti na výšku 3000,- €
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

2. ukladá:
a) OcÚ každé rozpočtové opatrenie starostu obce dať na vedomie na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia: Jozef Homola

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 8/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 12. 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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2013
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2012
6. Schválenie dotácií obce pre rok 2013
7. Žiadosť Ing. Michala Jančušku o čiastkovú zmenu ÚPN Obce Gerlachov na parcele č. 668/68
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie, privítal prítomných a predniesol program.
Všetci poslanci program 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 Homola a Nikerle, do návrhovej komisie poslanci Hroboň a
Rusnák. Do mandátovej komisie poslankyne Faixová a Kičinová.
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2013
Starosta oznámil, že plán bol zverejnený v zmysle zákona. Neboli k nemu žiadne pripomienky.
Poslanci plán schválili jednohlasne.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2012
Starosta dal slovo ekonómke obce, aby prítomných oboznámila s návrhom.
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu, v ktorej uviedla dôvody
návrhu. Rozpočtovým opatrením sa upravujú príjmy z dôvodu vyrúbenia úroku z omeškania za porušenie
predpisov, za služby za elektrinu a za príjmy z dobropisov. Ďalšie navýšenie príjmov je na prenesený výkon
štátnej správy v zmysle oznámení o pridelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z európskej únie
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a úradu práce. V časti výdavkov sa riešili drobné presuny medzi položkami a navýšenie výdavkov na
čerpanie účelovo viazaných prostriedkov dotácií na prenesený výkon štátnej správy.
Návrh rozpočtového opatrenie bol poslancom doručený v predstihu, nemali k nemu pripomienky.
Poslanci návrh rozpočtového opatrenia schválili jednohlasne.
6. Schválenie dotácií obce pre rok 2013
Starosta predniesol návrhy na dotácie z rozpočtu obce v zmysle predložených žiadostí.
Na OZ Horský kros 1000,- €, OZ Návraty 100,- €, Memoriál 24. padlých hrdinov 1000,- €, Memoriál
Dr. Ghura 300,- €, Memoriál Ing. Pavla Mlynára 300,- €, Stolnotenisový turnaj 400,- €.
Poslanec Homola sa opýtal, či OZ Návraty pri hodnotení predzáhradiek prizýva niekoho z obecného
úradu, alebo poslancov.
Kontrolórka obce upozornila, že rozpočtové príjmy na rok 2013 budú nižšie, aby bolo dosť finančných
prostriedkov na dotácie z príjmov obce.
Poslanec Hroboň povedal, že to sú všetko dotácie na akcie v obci a môžu sa skrátiť.
Poslankyňa Faixová bola neprítomná a ostatní poslanci boli za.
7. Žiadosť Ing. Michala Jančušku o čiastkovú zmenu ÚPN Obce Gerlachov na parcele č. 668/68
Starosta oznámil, že na parcele, kde Ing. Jančuška má stavbu je v ÚPN navrhnutá občianska vybavenosť
a on tam chce mať rodinný dom.
Poslanci žiadosť schválili jednohlasne.
8. Rôzne
Starosta podal informáciu, že v zmysle smernice o finančnej kontrole je potrebné schvaľovať každú
zmenu rozpočtu, ak to nemá v kompetencii starosta.
Ekonómka – všetky finančné operácie mimo schváleného rozpočtu sa považujú ako porušenie finančnej
disciplíny a preto by mal dostať starosta kompetencie k operatívnemu presunu finančných prostriedkov
a podala návrh, aby mohol robiť starosta presuny do výšky 500,- €.
Poslanci schválili rozsah presunov v kompetencii starostu do výšky 1000,- € štvrťročne.
Starosta dal návrh na zvýšenie limitu pokladničnej hotovosti na 3000,- €.
Poslanci aj tento návrh schválili jednohlasne.
Ďalej starosta informoval, že jednal s firmou Gepark a zástupcami firmy Janju, Svit, ktorej končí termín
stavebného povolenia a buď začnú stavať po dielčich celkoch, alebo pozemok predajú.
Poslanec Hroboň poinformoval o stretnutí s pracovníkmi na aktivačných prácach.
9. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
10. Návrh na uznesenie
Poslanec Hroboň prečítal uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18,45 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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