UZNESENIA
z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gôtovany
zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom 24. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce
Gôtovany za rok 2017
3. Schválenie záverečného účtu obce Gôtovany za rok 2017
4. Individuálna výročná správa obce Gôtovany za rok 2017
5. Predaj časti pozemku parcelné číslo KN E 306/1
6. Rôzne
7. Záver

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

Uznesenie č. 181 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
- plnenie uznesení

v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 20.06.2018

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

Uznesenie č. 182 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Gôtovany Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce
Gôtovany za rok 2018

v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 20.06.2018

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

Uznesenie č. 183 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
- podané pripomienky obecného úradu k oprave číselných údajov v tabuľke Rozpočet obce
a MŠ k 31.12.2017 finančné príjmy – schválený rozpočet po poslednej zmene – 2.500
upraviť na sumu 5.269, príjmy celkom - sumu 253.814,51 upraviť na 256.582.
V tabuľke Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v predposlednom
riadku – vylúčenie z prebytku - zahrnúť sumu 3.098,59 – zostatok fondu opráv pre bytovky.
Na základe vylúčeného prebytku upraviť sumu upraveného hospodárenia obce zo sumy
5.902,97 na sumu 2.804,38
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z hospodárskeho výsledku obce Gôtovany za rok
2017 zo sumy 2.804,38 eur t.j. 280,44 eur
- záverečný účet obce Gôtovany za rok 2017 s pripomienkami

v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 20.06.2018

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

Uznesenie č. 184 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. berie na vedomie
- výročnú správu obce Gôtovany k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017

v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 20.06.2018

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

Uznesenie č. 185 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
- predaj obecného majetku z dôvodu osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
138/1991 Z.z.- časti pozemku parcelné číslo KN E 306/1 ostatné plochy,
v katastrálnom území Gôtovany, zapísaného na listu vlastníctve obce Gôtovany č. 231.
A to predaj pozemku KN C 442/13 o výmere 2m2 zastavané plochy, zameraného
geometrickým plánom č. 36735299-69/2016, vyhotoveným Bc. Marekom Benkom –
REALLIPTOV, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- kúpnu zmluvu a prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
uvedenej na liste vlastníctva č. 231 v katastrálnom území Gôtovany, Pavlovi Droppovi ml
B. určuje
- vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 3/2018, vyhotoveného Ing. Miroslavom Todákom,
ul. Čsl. Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš predajnú cenu pre nehnuteľnosť
10,00 eur / m2, t.j. za celkovú sumu 20,00 eur

v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 20.06.2018

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

Uznesenie č. 186 zo dňa 15.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. určuje
- v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v obci Gôtovany pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022, 1 volebný obvod
- v súlade s §11 ods. 3 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov obce
Gôtovany v novom volebnom období r. 2018 – 2022 a to v počte 5 poslancov
- v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

zmien a doplnkov rozsah výkonu funkcie starostu obce Gôtovany na nové volebné obdobie
rokov 2018-2022 a to v rozsahu 1 t.z. v plnom rozsahu
B. neschvaľuje
- predaj časti pozemku parcelné číslo KN E 271/1, ostatné plochy, uvedeného na liste
vlastníctva č. 231 v katastrálnom území Gôtovany, ktorý je vo vlastníctve obce,
Lukášovi Droppovi
C. súhlasí
- predbežne s predajom častí pozemkov parcelné číslo KN E 1-64/1 a KNC 594/3 uvedených na

liste vlastníctva obce Gôtovany č. 231 v katastrálnom území Gôtovany
v.r.
_____________
Jozef Cút
starosta obce

Gôtovanoch 20.06.2018

