Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 15.12.2018

ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch ktoré sa
konalo dňa 14.12.2018 o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút a privítal prítomných poslancov, hlavného
kontrolóra obce Ing Pavla Tylku, pracovníčku obecného úradu a ostatných prítomných. Ďalej
určil dvoch overovateľov zápisnice - Ing. Danielu Čerevkovú a p. Vieru Cabanovú
a zapisovateľku Bc. Alenu Florovú.
Poslancom predloţil program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Gôtovany Ing. Pavla Tylku k návrhu rozpočtu na
rok 2019
3. Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2019
4. Ţiadosti o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Gôtovany, Telovýchovnú
jednotu Gôtovany a Jednotu dôchodcov Slovenska – ZO Gôtovany
5. Schválenie rozpočtu na rok 2019
6. Pripomienky k návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Schválenie Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Doplnenie členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve v Gôtovanoch
9. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a predsedov komisií zriadených pri OZ
Gôtovany
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver
K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení z predchádzajúceho ustanovujúceho zasadnutia, ktoré zobrali poslanci na
vedomie.
K bodu 2 / V druhom bode rokovania predloţil hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Tylka
prítomným poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 s odporučením
rozpočet na rok 2019 schváliť s neuplatňovaním programov obce na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra obce zobralo na vedomie.
K bodu 3 / Poslanci zobrali na vedomie, ţe k návrhu rozpočtu na rok 2019 neboli na obecný
úrad v Gôtovanoch v stanovenom termíne podané ţiadne pripomienky ani
námietky od občanov. Pri prerokovaní návrhu podala pripomienku poslankyňa
Mgr. Jana Štetková k financovaniu údrţby materskej školy a Ing. Daniela
Čerevková k financovaniu vodovodu. Bol podaný návrh presunúť navrhované

finančné prostriedky na poloţke 06.2.0. 717 vo výške 1.102,00 eur - vodovod na
poloţku 91.1.1. 717 – rekonštrukcia materskej školy. Návrh bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 4 / V štvrtom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosti o dotáciu :
Dobrovoľný hasičský zbor Gôtovany - 300,- eur na činnosť
Telovýchovná jednota Gôtovany -3.500,- eur na činnosť
Jednota klubu dôchodcov miestna organizácia Gôtovany – 500,- eur na činnosť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre kaţdú organizáciu jednohlasne
a v poţadovanej výške.
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 5 / Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní bodov 4 a 5 a stanovisku hlavného
kontrolóra obce Gôtovany Ing. Pavla Tylku k návrhu rozpočtu na rok 2019
schválilo rozpočet na rok 2019 s pripomienkou presunúť finančné prostriedky na
poloţke 06.2.0. 717 vo výške 1.102,00 eur - vodovod na novovytvorenú poloţku
91.1.1. 717 - rekonštrukcia materskej školy, s celkovou výškou príjmov za obec
a materskú školu vo výške 265.199 eur a celkovou výškou výdavkov za obec a
materskú školu vo výške 265.199 eur - ako vyrovnaný.
Zároveň rozhodlo na základe odporúčania hlavného kontrolóra obce v zmysle §4
ods. 5 zákona 583/2004 o neuplatňovaní programov obce na rok 2019.
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 6 / Prítomní poslanci v tomto bode rokovania zobrali na vedomie ţe k zverejnenému
návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neboli v stanovenom termíne podané ţiadne námietky alebo pripomienky od
občanov.
K bodu 7 / Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Dodatok č. 4 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v pôvodnom znení.
K bodu 8 / Obecnému zastupiteľstvu boli podané návrhy na doplnenie členov komisií
zriadených pri obecnom zastupiteľstve v Gôtovanoch.
Poslanci schválili navrhnutých členov pre jednotlivé komisie :
Komisia pre rozvoj obce : Mgr. Zuzana Vučkan
Mgr. Eva Benická
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Komisia životného prostredia : Anna Skokanová
Jozef Marko

Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Komisia pre sociálne veci : Mgr. Miriam Čupková
Ľubica Štetková
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Komisia pre kultúru a šport : Mgr. Andrea Adamčiaková
Mgr. Viera Viglaská
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 9 / Na odporúčanie hlavného kontrolóra obce Gôtovany Ing. Pavla Tylku sa
odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a predsedov komisií
zriadených pri OZ Gôtovany presúva na najbliţšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo ţiada vypracovanie nových zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a predsedov komisií zriadených
pri obecnom zastupiteľstve.
K bodu 10 / V poslednom bode rokovania prítomní poslanci zobrali ne vedomie informácie
starostu obce :
- vyhotovenie projektu detského ihriska – financovanie cez zdruţenie MASKA
- dokončenie oplotenia cintorína vo vyšnej časti obce
- dokončenie rekonštrukcie obecného domu vo vyšnej časti obce – zateplenie a
fasáda
- vybudovanie oddychovej zóny v niţnej časti obce – autobusová zástavka Piatka
- problémy s čističkou odpadových vôd pri nájomných bytovkách
Ďalej poslanci zobrali na vedomie :
- návrh poslankyne Evy Hrbkovej uskutočniť v obci v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska miestnym kubom Gôtovany oslavu Medzinárodného dňa
ţien pre všetky ţeny v obci Gôtovany
- zverejnenie návrhu plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku
na 1. Polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo ţiada do budúceho programu rokovania zaradiť diskusiu.
Po vyčerpaní bodov programu bol prítomným poslancom predloţený návrh uznesení z prvého
riadneho zasadnutia. Návrh uznesení bol jednohlasne schválený. Na záver starosta obce Jozef
Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ : Bc. Alena Florová
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Overovatelia zápisnice : Ing. Daniela Čerevková

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

Viera Cabanová

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

