Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 21.02.2018

ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa
konalo dňa 16.02.2018 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorý privítal prítomných poslancov, hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku a pracovníčku obecného úradu p. Janu Kasanickú. Určil
dvoch overovateľov zápisnice Mgr. Janu Štetkovú a p. Miroslava Flóru. Za zapisovateľku
určil p. Janu Kasanickú.
Starosta obce poslancom predložil návrh programu rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.

ROKOVANIE

1. Kontrola uznesení
2. Dodatok č. 5 k VZN 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
3. Rozpočtové opatrenia č. 1/2018
4. Pripomienky k doplneniu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany
na 1. polrok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na 1.polrok 2018
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti Pavel Droppa ml.
7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Lukáš Droppa a Ing. Katarína Droppová
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením uznesení.
K bodu 2 / V druhom bode rokovania bol poslancom predložený dodatok č. 5 VZN Obce
Gôtovany č.1/2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy. Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej
tabuli na pripomienkovanie dňa 30.01.2018 a zvesený 16.02.2018.
V stanovenom termíne neboli k dodatku č. 5 podané žiadne pripomienky.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený dodatok jednohlasne schválili.

Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa - 0
K bodu 3/ Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a jednohlasne schválili predložené
rozpočtové opatrenie č. 1/2018. Celkové príjmy v rozpočte obce sa tak navýšia
o sumu 12 235,00 €. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: Za – 5 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa - 0
K bodu 4 / V štvrtom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo pripomienku
k doplneniu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na
1. polrok 2018, ktorú zaslal Ing. Miroslav Zelený. Pripomienka sa týkala
vykonania kontroly na úseku pracovno-právnom, konkrétne o kontrolu správnosti
vyhlásenia, priebehu a výsledkov výberového konania na funkciu samostatný
referent obecného úradu so zameraním ktorej právnej normy bolo vypísané
výberové konanie a či výberové konanie prebehlo v súlade s touto právnou
normou. Poslanci obecného zastupiteľstva túto pripomienku k doplneniu plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na 1. polrok 2018
neschválilo.
Hlasovanie : Za - 0
Proti – 5 poslancov
Zdržal sa – 0
K bodu 5/ Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Tylka oboznámil poslancov s plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2018. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 bol
zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 10.01.2018 a zvesený
dňa 26.01.2018. Pôvodný plán kontrolnej činnosti nebol doplnený o pripomienky
a bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený.
Hlasovanie : Za – 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0
K bodu 6/ Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku od
Pavla Droppu ml. , ktorá bola prerokovávaná na 21. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo 08.12.2017 o 18,00 hod. v zasadacej
miestnosti obecného úradu pod uznesením číslo 168 zo dňa 08.12.2017, v ktorom
obecné zastupiteľstvo schválilo predbežne predaj pozemku žiadateľovi parcela
č. KN-C 442/13, k. u. Gôtovany o výmere 2 m². Obecné zastupiteľstvo z dôvodu
hodného osobitného zreteľa jednohlasne schválilo predaj pozemku v prospech
žiadateľa vo výške 10,00 €/m².

Hlasovanie :

Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0

K bodu7/ V tomto bode starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku p. Lukáša Droppu a Ing. Kataríny Droppovej na parc. č. EKN271/1, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 356 m2 , vedeného na LV 231 v katastrálnom
území Gôtovany, ktorý je vo vlastníctve obce. Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku nebola poslancami obecného zastupiteľstva schválená.
Hlasovanie : Za - 1 poslanec
Proti – 2 poslanci
Zdržal sa – 2 poslanci

K bodu 8 / V tomto bode starosta obce informoval o pláne organizovania brigád a akcií na
zveľaďovanie obce, ktoré sú plánované na tento rok. Jedná sa o nasledovné
aktivity: .
- zateplenie vonkajšej fasády a prekrytie strechy na obecnom dome vo vyšných
Gôtovanoch
- brigáda na požiarnej zbrojnici - zodpovedný predseda DHZ p. Miroslav Caban
- vybudovanie parku pri autobusovej zastávke v nižnej časti obce
- spevnenie plôch pod kontajnermi na separovaný zber v nižnej časti obce
- brigáda na cintoríne vo vyšnej časti obce – zodpovedný p. Kasanický Marián
a Mgr. Jana Štetková
- brigáda na cintoríne v nižnej časti obce – zodpovedný p. Jozef Kaciaň a p.
Miroslav Flóro
- brigáda na futbalovom ihrisku – zodpovedný p. Rudolf Droppa
Poslanec p. Jozef Kaciaň upozornil na nutnosť nového náteru vonkajšieho
dreveného obkladu na bytovke č. 184 a bytovke č. 222 a opravu balkónov na
bytovke č. 222.
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Michala Kubíka, v ktorej
žiada o spoluprácu pri riešení presahujúcich konárov stromov zo susedného
pozemku, ktorého vlastník je p. Jozef Kasanický.
Z tohto dôvodu starosta obce poveril predsedu komisie životného prostredia
p. Miroslava Flóru o zvolanie komisie za účasti oboch zúčastnených strán
v termíne do 28.02.2018, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie vyhodnotenie komunálneho
odpadu a separovaného zberu za rok 2017, ktoré predložil poslancom starosta
obce.
K bodu 9 / Po prerokovaní všetkých bodov rokovania bol obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh uznesení z 22. 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.
Miroslav Flóro

v.r.

v. r.
starosta obce
Jozef Cút

