Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 19.02.2019

ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch ktoré sa konalo dňa
15.02.2019 o 18:00 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 a ostatných prítomných. Ďalej určil dvoch overovateľov
zápisnice – p. Evu Hrbkovú a p. Vieru Cabanovú a zapisovateľku Mgr. Janu Štetkovú.
Poslancom predloţil program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku na 1.
polrok 2019
3. Správy č. 1 a 2 z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku
4. Rozpočtové opatrenie č. 1
5. Schválenie dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany č. 1/2013
zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia
6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií
zriadených pri OZ Gôtovany a zástupcu starostu
7. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ladislav Slota
8. Repasovanie okien nájomná bytovka s.č. 184
9. Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

K bodu 1/ V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením uznesení
z predchádzajúceho ustanovujúceho zasadnutia, ktoré zobrali na vedomie.

K bodu 2/ Poslanci OZ jednohlasne v pôvodnom znení návrhu schválili plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku na 1. polrok 2019.

K bodu 3/ Poslanci OZ v bode 3 zobrali na vedomie správy č. 1 a 2 zo dňa 06. 02. 2019
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku. Ing. Dana
Čerevková mala otázku k správe č. 1/2019 bod 2, čo bolo vysvetlené, ţe dané
uznesenie je ukončené zápisnicou z 22. riadneho zasadnutia OZ v Gôtovanoch
bod 7/ konaného dňa 16. 02. 2018.

K bodu 4/ Poslanci v tomto bode schválili navrhnuté rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa
12. 02.2019.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0

K bodu 5 / Obecné zastupiteľstvo v piatom bode rokovania v pôvodnom znení návrhu
schválilo dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany
č. 1/2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotáciena prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školského zariadenia.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0

K bodu 6 / Poslanci v tomto bode prerokovali a schválili odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov komisií zriadených pri OZ Gôtovany a zástupcu
starostu:
odmena poslanca – 10,00 eur za zasadnutie
odmena predsedu komisie – 10,00 eur za zasadnutie komisie
odmena členov komisie – 10,00 eur za zasadnutie komisie
odmena zástupcu starostu – 25,00 eur mesačne
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0

K bodu7 / Poslanci v bode 7 po prerokovaní ţiadosti p. Ladislava Slotu zo dňa 31.01.2019
o odkúpenie časti obecného pozemku parcely číslo C KN 584/2 vo výmere 8 m2
schválili ţiadosť o odkúpenie predmetného pozemku. Na základe vyjadrenia
hlavného kontrolóra Ing. Pavla Tylku je ţiadateľ povinný dať si vyhotoviť
znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku
a návrh kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: Za – 3 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 1 poslanec
K bodu 8 / Poslanci OZ v bode 8 prerokovali repasáciu okien nájomnej bytovky s.č. 184,
ktorú predloţil starosta obce Jozef Cút a zaujali nasledovné stanovisko:
1. Jednohlasne neschvaľujú repasáciu okien nájomnej bytovky s. č. 184
2. Na návrh kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku, ţiadajú komisiu pre rozvoj obce,
aby v súčinnosti s obecným úradom prerokovala a pripravila návrh na
valorizáciu fondu opráv a údrţby v nájomných bytových domoch vo vlastníctve
obce do 01. 03. 2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva k danej problematike určili termín ďalšieho
zasadnutia na deň: 01. 03. 2019 o 18:00 hod.

K bodu 9 / Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch po prerokovaní vyhlasuje:
v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v obci
Gôtovany v čase konania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2019.
Ďalej schvaľuje:
1.Kvalifikačné predpoklady a náleţitosti podanej prihlášky:
- v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu
hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o
o ochrane osobných údajov
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný ţivotopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- údaje potrebné na vyţiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 zákona 330/2007 Z.z.
- znalosť základných noriem samosprávy
- účasť na voľbe
2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,1 úväzku = 3,75 hod. / týţdeň.
3. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať resp. zaslať poštou svoju písomnú
prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE –
NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v termíne do 29. marca 2019 do
12.oo hod. na obecný úrad v Gôtovanoch, poštová adresa: Obec Gôtovany, Gôtovany 45, 032
14.
4. Postup voľby hlavného kontrolóra
- obecné zastupiteľstvo posúdi splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náleţitostí
prihlášky v prípade nesplnenia podmienok takúto prihlášku vyradí

- voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním, hlasovací lístok
musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.
- samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov, kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na
obecný úrad
- po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra, kaţdý
poslanec OZ obdrţí hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na
hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Kaţdý poslanec zakrúţkuje
poradové číslo s menom kandidáta, ktorého povaţuje za najvhodnejšieho, lístok vloţí do
obálky a vloţí ho do pripravenej volebnej urny.
- za platný sa povaţuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúţkované len jedno poradové
číslo s menom kandidáta
- na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
všetkých poslancov OZ
- ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov v prípade rovnosti do 2.
kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Medzi 1. a 2. kolom
volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentný pracovník obecného úradu
pripraví hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb, pre voľby v
2. kole sa primerane pouţije procesný postup ako v 1. kole. - v 2. kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov

K bodu10 / V bode 10 „Rôzne“ poslanci obecného zastupiteľstva na základe informácií
a predloţených podkladov starostu obce:
- berú na vedomie predloţený plán zasadnutí OZ na rok 2019:
Termíny: 12. 04. 2019; 21. 06. 2019; 23. 08. 2019; 18.10. 2019; 13. 12. 2019.
- ţiadajú komisiu pre ţivotné prostredie, aby prerokovala ţiadosť o výrub
stromov a kríkov zo dňa 12. 02. 2019 v termíne do 01. 03. 2019.
- ţiadajú komisiu pre rozvoj obce, aby prerokovala ţiadosť Bc. Michala Lepiša,
LL.M. o stanoviskok pripravovanému zámeru prípravy pozemkov na
individuálnu bytovú výstavbu v počte 15 parciel zo dňa 06. 02. 2019 v termíne
do 01. 03. 2019.
- berú na vedomie výzvu z MF SR na rekonštrukciu a údrţbu majetku obce.
Spoluúčasť obce je 10%.
Poslanci obecného zastupiteľstva k ţiadosti o výrub stromov a kríkov
a k ţiadosti Bc. Michala Lepiša určili termín ďalšieho zasadnutia na deň: 01. 03.
2019 o 18:00 hod.

Ing. Dana Čerevková navrhla, aby sa do bodu „Rôzne“ nedávali závaţné veci na prejednanie,
ale dať ich do bodov programu, nakoľko je potrebná príprava poslancov k danej problematike
a taktieţ informovanosť občanov
K bodu11/ Obecné zastupiteľstvo v diskusii zobralo na vedomie pripomienky občanov.
p. Halajová chcela zaslať informácie k otázkam:
Koľko peňazí získala obec z eurofondov a koľko bolo úspešných a neúspešných
projektov.
Ku kompostérom. Či všetci občania vrátili vratky o kompostovaní. Kedy sa budú
rozdávať.
Prečo sa zrušil veľkokapacitný kontajner.
Či môţu byť dve kuka nádoby v domácnosti.
Kamery - či bol niekto v obci ohľadom kamier, kamerového systému.
Čo sa ide robiť na druţstve.
Informovala a ţiadala:
Na otočke je skládka biologického odpadu zo záhrad.
Hlásenie z pošty – hlásiť doobeda aj poobede.
Majú v tej časti, kde bývajú tmu. Bolo by potrebné predĺţiť verejné osvetlenie.
p. Ing. Zelený sa vyjadril k účtovníctvu. Je potrebné podrobnejšie účtovať.
Pripomienka k analytickej evidencii.
Pýtal sa na neplatičov.Aký je dlh. Nie sú uvedené počty neplatičov (napr. za
odpad...) Aký je dlh.
Po vyčerpaní bodov programu bol prítomným poslancom predloţený návrh uznesení
z druhého riadneho zasadnutia. Návrh uznesení bol jednohlasne schválený. Na záver starosta
obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Mgr. Jana Štetková
..............................................................
Overovatelia zápisnice: Viera Cabanová
Eva Hrbková

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

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

