Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 27.01.2022

ZÁPISNICA
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo dňa
26.01.2022 o 13:00 hodine, v zasadacej miestnosti obecného úradu v Gôtovanoch.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Eva Hrbková, Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Miroslav Gemzický sa dostavil počas rokovania
Neprítomní : 0
Ďalej prítomní : Jozef Cút starosta obce, Bc. Alena Florová referent OÚ, Janka Jágerová
referent OÚ
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva,
referentky obce Bc. Alenu Florovú a Janku Jágerovú. Kandidáta na voľbu hlavného
kontrolóra obce Ing. Vladimíra Matfiaka a ostatných prítomných. . Ďalej určil zapisovateľku
Bc. Alenu Florovú a dvoch overovateľov zápisnice Ing. Danielu Čerevkovú a Ing. Jána
Donovala. Ospravedlnil poslanca Miroslava Gemzického, že sa dostaví s menším meškaním.
Starosta obce Jozef Cút predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol
schválený v pôvodnom znení.
Program rokovania
1. Kontrola uznesení z dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Gôtovany
- prezentácia kandidáta
- voľba formou hlasovacích lístkov
- vyhlásenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce
3. Schválenie dodatku č. 9 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
4. Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve č. 868/2019 KP o zriadení spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019
5. Schválenie uznesení
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia
8. Záver
Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Eva Hrbková, Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 – Miroslav Gemzický
Hlasovanie :
Za : 4 - Mgr. Jana Štetková, Eva Hrbková, Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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ROKOVANIE
K bodu 1/ V prvom bode rokovania starosta obce Jozef Cút oboznámil s plnením uznesení
z 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci zobrali plnenie uznesení na
vedomie.
Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Eva Hrbková, Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 – Miroslav Gemzický
K bodu 2/ V druhom bode rokovania starosta obce Jozef Cút vyzval jediného kandidáta na
voľbu hlavného kontrolóra obce Gôtovany, Ing. Vladimíra Matfiaka, aby sa
prítomným na zasadnutí predstavil a vyjadril k svojej kandidatúre na kontrolóra.
Po prezentácii dostali slovo poslanci obecného zastupiteľstva s konkrétnymi
dotazmi na jeho osobu. Po vyčerpaní otázok vyzval starosta poslancov k tajnému
hlasovaniu. Každý z poslancov obdržal opečiatkovaný a starostom podpísaný
hlasovací lístok s opečiatkovanou obálkou a bol poučený o spôsobe voľby.
Poslanci sa jednotlivo odobrali k úprave hlasovacie lístka do vyhradených
priestorov a hlasovací lístok vložili do obálky a vhodili do pripravenej volebnej
urny. Voľby sa zúčastnili všetci piati poslanci obecného zastupiteľstva. Po
ukončení tajného hlasovania vyzval starosta obce Jozef Cút pracovníčku
Alenu Florovú k sčítaniu volebných výsledkov. Po sčítaní hlasov pracovníčka
obecného úradu Alena Florová vyplnila zápisnicu z tajného hlasovania, ktorú
predložila starostovi obce Jozefovi Cútovi, aby oboznámil prítomných
s výsledkom hlasovania. Zápisnica z tajného hlasovania bude predložená k
zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na základe výsledkov tajného
hlasovania kandidát Ing. Vladimír Matfiak nebol zvolený za hlavného kontrolóra
obce Gôtovany. Starosta obce Jozef Cút vyzval poslancov na vyhlásenie novej
voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch, na základe nezvolenia kandidáta do funkcie
hlavného kontrolóra obce, vyhlásilo v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
novú voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Gôtovany, ktorá sa bude
konať v čase zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2022.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo :
1. Kvalifikačné predpoklady a náležitosti 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 životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- údaje potrebné na vyžiadanie 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. / týždeň.
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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 23. marca 2022 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 náležitostí
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, každý
poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na
hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Každý poslanec zakrúžkuje
poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do
obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
- za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované 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 použije procesný postup ako v 1. kole. - v 2. kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 3/ Poslancom bol predložený na prerokovanie návrh dodatku č. 9 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
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Návrh bol zverejnený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli dňa 14.01.2022.
V stanovenej lehote neboli k návrhu podané žiadne pripomienky. Obecné
zastupiteľstvo Dodatok č. 9 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 schválilo.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4 / Poslanci prerokovali dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019 KP o zriadení spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa
27.12.2019, ktorý sa týkal odvodu pokút vyberaných obcami.
Obecné zastupiteľstvo dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019 KP o zriadení
spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo
dňa 27.12.2019 schválilo
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5 / Poslancom bol predložený návrh uznesení z 25. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktorý bol schválený.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková,
Ing. Daniela Čerevková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0

4

K bodu 6/ V interpelácii poslancov mala dotaz poslanec Miroslav Gemzický
ohľadom výstavby športového ihriska, ktoré by malo byť dotované z MASKY,
vzhľadom k zvyšujúcim sa cenám za stavebné práce by bolo dobré začať na jar
s prekládkou vodovodnej prípojky a terénnymi prácami z vlastných
prostriedkov obce
- Poslankyňa Ing. Daniela Čerevková mala dotaz ohľadom novej ČOV pre
nájomné bytové domy a materskú školu – obec podala žiadosť o stavebné
povolenie na stavebný úrad a žiadosť na OU životného prostredia o vydanie
rozhodnutia, nová ČOV by mala stáť na pôvodnom mieste, obec čaká na výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie,
ďalej žiadala do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaradiť bod
ohľadom komunitného parku v nižnej časti obce
- poslanec Miroslav Gemzický žiadal o vyčistenie kríkov, ktoré zasahujú do
obecného chodníka vedúceho popod hostincom
- starosta oboznámil prítomných , že obec zakúpila označenie pre cestu vedúcu
od zástavky OU smerom k dolnej ulici - že cesta je bez zimnej údržby, tak ako
to požadovali poslanci na predchádzajúcom zasadnutí
- poslankyňa Mgr. Jana Štetková mala dotaz ohľadom dokončenia úprav okolo
obecného domu vo vyšnej časti obce – dokončenie opravy múrikov
ďalej ohľadom skrinky na fotobunku verejného osvetlenia – skúsiť vyriešiť cez
Bella elektro.
K bodu 7/ Starosta oboznámil prítomných poslancov s predbežným vyhodnotením
financovania vývozu a uloženia komunálneho odpadu, obec vyprodukovala
približne o 14 ton komunálneho odpadu menej ako v roku 2020, čo znamená že
občania viacej separujú za čo občanom ďakuje.
.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania starosta obce Jozef Cút poďakoval
prítomným za účasť na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Bc. Alena Florová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Daniela Čerevková

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

Ing. Ján Donoval

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

Jozef Cút
starosta obce
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