UZNESENIA
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gôtovany
zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom 12. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola uznesení
2. Pripomienky a návrhy k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany
4. Pripomienky k záverečnému účtu obce Gôtovany za rok 2015
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce
Gôtovany za rok 2015
6. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7. Schválenie záverečného účtu obce Gôtovany za rok 2015
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
9. Ţiadosť Dobrovoľného hasičského zboru o dotáciu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia
13. Záver

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 94 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
plnenie uznesení

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 95 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany a to :
- v § 6b – Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
vypustiť bod č. 6 a 7, nakoľko zdruţenie obcí Liptov nedisponuje zberným dvorom
- v § 13 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
v čl. 4 nahradiť „obec uzatvára dohodu“ za obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie
triedeného odpadu biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu a biologicky
rozloţiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, podľa § 81 ods. 21
písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pretoţe najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich
domácich kompostoviskách

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 96 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany s pripomienkami :
- v § 6b – Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
vypustiť bod č. 6 a 7, nakoľko zdruţenie obcí Liptov nedisponuje zberným dvorom
- v § 13 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
v čl. 4 nahradiť „obec uzatvára dohodu“ za obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie
triedeného odpadu biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu a biologicky
rozloţiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, podľa § 81 ods. 21
písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pretoţe najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich
domácich kompostoviskách

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 97 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
pripomienky obecného úradu k záverečnému účtu obce Gôtovany za rok 2015 :
- na strane 3 - v rozpočte obce a MŠ opraviť údaj vo výdavkoch Materskej školy zo sumy
85.552,98 eur na sumu 81.485,85 eur a výdavky celkom opraviť zo sumy 221.556,41 eur na
sumu 217.489,28 eur
- na strane 8 bod 4) beţné výdavky – opraviť skutočnosť k 31.12.2015 zo sumy 85.552,98 eur
na sumu 81.485,85 eur
- na strane 9 – v tabuľke „Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 beţné
výdavky RO opraviť zo sumy 85.552,98 eur na sumu 81.485,85 eur, beţné výdavky spolu
opraviť zo sumy 191.180,14 eur na sumu 187.113,01 eur, bilanciu beţného rozpočtu opraviť
zo sumy + 29.972,11 eur na sumu + 34.039,24 eur, prebytok/schodok beţného a kapitálového
rozpočtu opraviť zo sumy + 24.189,55 eur na sumu + 28.256,68 eur, výdavky spolu opraviť
sumu 221.556,41 eur na sumu 217.489,28 eur a hospodárenie obce opraviť zo sumy +
2.305,98 eur na sumu + 6.373,11 eur, prebytok rozpočtu je v sume – opraviť zo sumy
2.305,98 na sumu 6.373,11 eur
- na strane 10 - odporúčaná tvorba rezervného fondu za rok 2015 na schválenie obecným
zastupiteľstvom: zo zákona minimálne vo výške 10 % z výsledku hospodárenia 2.305,98 eur
opraviť na sumu 6.373,11 eur
- na strane 11 – v bilancii aktív a pasív v dlhodobý hmotný majetok prehodiť sumy ZS
k 1.1.2015 a KZ k 31.12.2015, doplniť výsledok hospodárenia

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce
V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 98 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
stanoviskom hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce Gôtovany

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 99 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. Igora Šramku k účtovnej závierke za rok 2015.

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 100 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
- tvorbu rezervného fondu z hospodárskeho výsledku obce Gôtovany za rok 2015 vo výške
15 % zo sumy 6.373,11 eur - t.j. 955,96 eur
- Záverečný účet obce Gôtovany za rok 2015 s pripomienkami :
- na strane 3 - v rozpočte obce a MŠ opraviť údaj vo výdavkoch Materskej školy zo sumy
85.552,98 eur na sumu 81.485,85 eur a výdavky celkom opraviť zo sumy 221.556,41 eur na
sumu 217.489,28 eur
- na strane 8 bod 4) beţné výdavky – opraviť skutočnosť k 31.12.2015 zo sumy 85.552,98 eur
na sumu 81.485,85 eur
- na strane 9 – v tabuľke „Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 beţné
výdavky RO opraviť zo sumy 85.552,98 eur na sumu 81.485,85 eur, beţné výdavky spolu
opraviť zo sumy 191.180,14 eur na sumu 187.113,01 eur, bilanciu beţného rozpočtu opraviť
zo sumy + 29.972,11 eur na sumu + 34.039,24 eur, prebytok/schodok beţného a kapitálového
rozpočtu opraviť zo sumy + 24.189,55 eur na sumu + 28.256,68 eur, výdavky spolu opraviť
sumu 221.556,41 eur na sumu 217.489,28 eur a hospodárenie obce opraviť zo sumy +
2.305,98 eur na sumu + 6.373,11 eur, prebytok rozpočtu je v sume – opraviť zo sumy
2.305,98 na sumu 6.373,11 eur
- na strane 10 - odporúčaná tvorba rezervného fondu za rok 2015 na schválenie obecným
zastupiteľstvom: zo zákona minimálne vo výške 10 % z výsledku hospodárenia 2.305,98 eur
opraviť na sumu 6.373,11 eur
- na strane 11 – v bilancii aktív a pasív v dlhodobý hmotný majetok prehodiť sumy ZS
k 1.1.2015 a KZ k 31.12.2015, doplniť výsledok hospodárenia

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce
V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 101 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
- rozpočtové opatrenie č. 3/2016

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 102 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. zamieta
- dočasne ţiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Gôtovany o dotáciu 500,00 eur na činnosť
B. žiada
- o zvolanie výboru, členov dobrovoľného hasičského zboru Gôtovany za účelom spoločného
prejednania ďalšej činnosti DHZ.

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 103 zo dňa 10.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
- oplechovanie a zastrešenie autobusovej zástavky na rázcestí v smere na Liptovský Mikuláš
- uzatvorenie zmluvy o prenájme reklamnej plochy s firmou Blachotrapez s.r.o. Tvrdošín
- zakúpenie dopravného zrkadla na zákrutu pred Rudolfa Kratochvíla vo vyšnej časti obce
- určenie dátumu „Dňa obce Gôtovany“ na 13.8.2016
B. žiada
- obecný úrad o zvolanie brigád v niţnej a vyšnej časti obce za účelom úprav a čistenia
verejných priestranstiev a cintorínov.

signed
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 15.06.2016

