Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 08.02.2017

ZÁPISNICA
z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo dňa
03.02.2017 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorí privítal prítomných poslancov. Určil dvoch
overovateľov zápisnice Mgr. Janu Štetkovú a p. Rudolfa Droppu. Za zapisovateľku určil Bc.
Alenu Florovú.
Starosta obce Jozef Cút predloţil prítomným poslancom návrh programu rokovania, ktorí bol
jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
Program rokovania
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie VZN č. 1/2017 o správe a prevádzke pohrebísk v obci Gôtovany
3. Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školského zariadenia
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
5. Zrušenie vecného bremena z kúpnopredajnej zmluvy – Ján Šebo, Kamila Hliničanová
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na základe uznesenia č. 123
vypracované nové Všeobecne záväzného nariadenia o správe a prevádzke
pohrebísk v obci Gôtovany. Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie.
K bodu 2 / V druhom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh nového
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o správe a prevádzke pohrebísk
v obci Gôtovany. Návrh prepracovaného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
k pripomienkovaniu dňa 18.1.2017 a zvesený bolo dňa 3.2.2017. V stanovenej
lehote bola k návrhu VZN 1/2017 podaná jedna pripomienka zo strany obecného
úradu a to v článku 13, bod 3 rozdeliť dennú sadzbu za pouţitie domu smútku
a chladiaceho zariadenia v sume 17,- eur na pouţitie chladiaceho zariadenia
v dennej sadzbe 7,- eur a pouţitie obradnej miestnosti v dennej sadzbe 10,- eur.
Obecné zastupiteľstvo podanú pripomienku schválilo jednohlasne.

Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
Následne Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 o správe a prevádzke
pohrebísk v obci Gôtovany bolo schválené jednohlasne s podanou pripomienkou
k článku 13 bod 3 tohto VZN rozdeliť poplatok za pouţitie domu smútku
v dennej sadzbe 17,- eur na poplatok za pouţitie chladiaceho zariadenia v dennej
sadzbe 7,- eur a poplatok za pouţitie obradnej miestnosti v dennej sadzbe 10,- eur
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 3 / V ďalšom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo schválenie dodatku
č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia. Návrh
dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 17.1.2017 a zvesený bol dňa
2.2.2017. V stanovenom termíne nebola k návrhu dodatku podaná ţiadna
pripomienka ani námietka. Dotáciu poskytne obec na pobyt dieťaťa v materskej
škole na jedno dieťa vo výške 2.153,16 € ročne. Dodatok č. 4 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školského zariadenia bol schválený jednohlasne
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 4 / V štvrtom bode rokovania obecnému zastupiteľstvu bolo predloţené rozpočtové
opatrenie č. 1/2017. Jednalo sa o úpravu rozpočtových príjmov v poloţke 111003
výnos dane z príjmov a to zo sumy 165.470,- eur na sumu 173.225,- eur na
základe zverejnených údajov ministerstva financií podľa ktorých sa pre obec táto
poloţka zvýšila o 7.755,- eur oproti predpokladu schválenému v rozpočte. Tým sa
upraví výška príjmov obce zo sumy 234.221,- eur na sumu 241.976,- eur
a celková výška príjmov obce a materskej školy zo sumy 239.211,- eur na sumu
246.976,- eur. Výdavky obce sa navýšia o sumu 5.254,- eur, tj. Z pôvodných
154.956,- eur na sumu 160.210,- eur a výdavky materskej školy sa navýšia o 402,eur, t.j. z pôvodných 84.265,- eur na 84.667,- eur. Celkové výdavky obce
a materskej školy sa zvýšia z pôvodných 239.221,- eur na 244.877,- eur.
Upravený rozpočet bude oproti schválenému vyrovnanému rozpočtu prebytkový
vo výške + 2.099,- eur.
.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 5 / V piatom bode rokovania bola obecnému zastupiteľstvu predloţená ţiadosť
Jána Šeba a Kamily Hliničanovej o zrušenie ťarchy k pozemkom parcelné čísla
KNC 658/1, 658/2 a 658/3 v katastrálnom území Gôtovany. Ťarcha bola vytvorená
na základe kúpnopredajnej zmluvy – predávajúci Obec Gôtovany a kupujúci Ján
Šebo a Kamila Hliničanová, uzatvorenej dňa 8.12.2008. Nakoľko na pozemkoch je
uţ zrealizovaná výstavba poslanci jednohlasne odsúhlasili zrušenie vecného

bremena k daným pozemkom a zároveň obec nevyţaduje vrátenie predmetu
predaja predávajúcemu t.j. obci Gôtovany.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 6 / V tomto bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s pokračovaním
činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Gôtovany a zároveň bola obecnému
zastupiteľstvu preloţená ţiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť DHZ vo výške
300,- eur. Ţiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Gôtovany o poskytnutie
dotácie na činnosť 300,- eur bola jednohlasne schválená.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo vydanie broţúry o dejinách obce
Gôtovany pri príleţitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Obecné
zastupiteľstvo odsúhlasilo vypracovanie podkladov pre broţúru o dejinách obce
pracovníkom štátneho archívu pracovisko Liptovský Mikuláš PhDr. Peterom
Vitekom.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo zaistenie bezpečnosti prevádzky domu
smútku v zimnom období. Obecné zastupiteľstvo ţiada zakúpenie kobercov do
obradnej miestnosti z dôvodu vysokej šmykľavosti podlahy.

Na záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ : Bc. Alena Florová

..............................

Overovatelia zápisnice : Mgr. Jana Štetková

..............................

Rudolf Droppa

..............................

..............................
Jozef Cút
starosta obce

