Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 18.04.2018

ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa
konalo dňa 13.04.2018 o 19.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorý privítal prítomných poslancov a hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku. Určil dvoch overovateľov zápisnice Mgr. Janu Štetkovú
a p. Jozefa Kaciaňa. Za zapisovateľku určil p. Janu Kasanickú.
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení
2. Žiadosť Mesta Liptovský Mikuláš o dotáciu z rozpočtu obce Gôtovany na záujmové
vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v centrách voľného času v zriaďovacej pôsobnosti Mesta
Liptovský Mikuláš v roku 2018
3. Správa hlavného kontrolóra č. 1/2018, č. 2/2018
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1/

V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení.

K bodu 2/

V druhom bode rokovania bola poslancom obce predložená žiadosť Mesta
Liptovský Mikuláš o dotáciu z rozpočtu obce Gôtovany na záujmové
vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v centrách voľného času v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018. Mesto Liptovský Mikuláš
žiada o poskytnutie dotácie na 6 mesiacov vo výške 7,00 € na jedno dieťa.
Podľa priloženého zoznamu vzdelávacie aktivity využívajú 4 deti z našej obce
a celková výška dotácie by bola 168,00 €. Poslanci obecného zastupiteľstva
žiadosť o dotáciu jednohlasne schválili.

Hlasovanie : Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 3/ Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Tylka predložil prítomným poslancom správu č.
1/2018 a správu č. 2/2018 z vykonanej kontrolnej činnosti na obecnom úrade
v Gôtovanoch. V správe č. 1/2018 bola kontrolná činnosť zameraná na úhrady
nájmov v nájomných bytových domoch vo vlastníctve obce Gôtovany vrátane
kontroly tvorby a použitia fondu opráv v druhom polroku 2017. V správe č.
2/2018 bola kontrolná činnosť zameraná na kontrolu účtovných dokladov, ich
podkladov a príloh, vystavených zamestnancami Materskej školy v obci Gôtovany
v období od 01.07.2017 do 31.12.2017. Správu hlavného kontrolóra obce Ing.
Pavla Tylku zobrali poslanci obecného zastupiteľstva bez pripomienok na
vedomie.
K bodu 4/ V tomto bode starosta obce informoval poslancov o opätovnom prijatí žiadosti od
p. Lukáša Droppu na odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. EKN 271/1,
ktorý je vo vlastníctve obce a zároveň predložil možnosti ako postupovať pri
odpredaní pozemku, ktorý poslanci zobrali na vedomie. Zároveň poslanci
obecného zastupiteľstva žiadajú preriešiť bezproblémový a najjednoduchší spôsob
k vysporiadaniu žiadosti týkajúcej sa odkúpenia časti obecného pozemku, ktorú
predložil p. Lukáš Droppa.
Starosta obce ďalej oboznámil poslancov o plánovanej brigáde na cintoríne vo
vyšnej časti obce, ktorá sa bude konať dňa 21.04.2018 a v nižnej časti obce je
plánovaná brigáda na 28.04.2018 v prípade priaznivého počasia. Termíny brigád,
ktoré predložil starosta obce Jozef Cút, zobrali poslanci na vedomie.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s plánovaným dňom obce. Termín
organizovania tejto akcie je plánovaný na 18. august 2018. Poslanci zobrali na
vedomie organizovanie dňa obce v uvedenom termíne.

K bodu 5/ Po prerokovaní všetkých bodov rokovania bol obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh uznesení z 23. zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Na
záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:

Jana Kasanická

v. r.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Štetková v. r.
Jozef Kaciaň

v. r.

v. r.
starosta obce
Jozef Cút

