Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 03.10.2018

ZÁPISNICA
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo
dňa 28.09.2018 o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorý privítal prítomných poslancov a hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku. Určil dvoch overovateľov zápisnice p. Mariana Kasanicného
a p. Miroslava Flora. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Mužilovú.
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený,
v pôvodnom znení návrhu zverejneného programu bez zmien.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení
2. Správa hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku č. 4/2018
3. Žiadosť Romana Líšku s manželkou o odkúpenie pozemku, parcela KN E 64/1 a KN C 594/3
vo výmere 131 m2
4. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – kandidáti na starostu a poslancov
5. Pridelenie bytu v nájomnej bytovke č. 185 po pani Janke Kubovčíkovej
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1/

V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením uznesení.

K bodu 2/

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Tylka predložil prítomným poslancom správu
č. 4/2018 z vykonanej kontrolnej činnosti na obecnom úrade v Gôtovanoch.
Kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu účtovných dokladov, ich
podkladov a príloh vystavených zamestnancami Materskej školy v obci
Gôtovany v období od 01.01.2018 do 30.06.2018. Správu hlavného kontrolóra
obce Ing. Pavla Tylku zobrali poslanci obecného zastupiteľstva bez pripomienok
na vedomie.

K bodu 3/ V treťom bode rokovania poslanci prerokovali zámer priameho predaja majetku,
z dôvodu osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na verejnej tabuli dňa
28.08.2018 a po dobu zverejnenia k nemu neboli podané žiadne pripomienky.
Jedná sa o časť pozemku parcelné číslo KN E 64/1 a KN C 594/3,ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Gôtovany a je zapísaný na liste vlastníctva č. 231. Pozemok
sa nachádza pod stavbou, ktorej vlastníkom je p. Líška Roman a p. Líšková Monika.
K predaju je geometrickým plánom zamerané parcelné číslo KN C 243/1 o výmere
91 m2 a KN C 594/5 o výmere 40 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Gôtovany. Dôvodom osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. b/ a e/ zákona č.
138/1991 Z. z. o obecnom zriadení je, že dotknutý pozemok je zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a odpredajom vyššie uvedeného
pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim pozemkom,
ktorých je obec vlastníkom. Obecné zastupiteľstvo na základe uvedených
skutočností súhlasí s odpredajom pozemku zameraného geometrickým plánom č.
17/2018-LM,vyhotoveným Bc. Petrom Griešom. Jedná sa o pozemok parcelné
číslo KN E 64/1 a KN C 594/3 o celkovej výmere 131 m2, zastavané plochy
a nádvoria. Obecné zastupiteľstvo, vychádzajúce zo znaleckého posudku č.
22/2018 vyhotoveného Ing. Bohuslavom Babkom, Lipt. Trnovec určilo predajnú
cenu za vyššiu uvedenú nehnuteľnosť vo výške 9,79 eur za m2, to je celkovou
sumou 1282,49 eur. Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu
a prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce uvedenej na
liste vlastníctva č. 231 v katastrálnom území Gôtovany, Romanovi Líškovi
a Monike Líškovej.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4/ V tomto bode starosta obce informoval poslancov o zaregistrovaných kandidátoch
na voľby do samosprávy obcí 2018. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
zaregistrovaných 7 kandidátnych listín. Zaregistrovaní kandidáti: Viera Cabanová
(nezávislá kandidátka), Ing. Daniela Čerevková ( Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko), Ing. Ján Donoval (nezávislý kandidát), Miroslav Gemzický (nezávislý
kandidát), Eva Hrbková (nezávislá kandidátka), Mgr. Jana Štetková ( nezávislá
kandidátka), Ľubica Štetková (Slovenská národná strana).
Pre voľby starostu obce boli zaregistrované 2 kandidátne listiny. Zaregistrovaní
kandidáti: Jozef Cút (nezávislý kandidát), Ing. Daniela Čerevková ( Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko). Zaregistrovaných kandidátov na voľby do
samosprávy obcí 2018 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.

K bodu 5/ V tomto bode starosta obce vymenoval doteraz podané žiadosti o byt v nájomných
bytovkách obce. Obecné zastupiteľstvo jednotlivé žiadosti prerokovalo a následne
schválilo žiadosť pani Denise Kúkolovej z Liptovského Mikuláša.

Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 6/ V tomto bode rokovania starosta obce zhodnotil Deň obce Gôtovany a poďakoval
všetkým, ktorí pomohli a poskytli akúkoľvek pomoc.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie pripravované posedenie pre seniorov,
v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať v nedeľu 28.10.2018 o 15:00
hodine v sále kultúrneho domu. Pre seniorov bude okrem občerstvenia
a darčekov pripravené aj hudobné vystúpenie.
V tomto bode rokovania poslankyňa Mgr. Jana Štetková navrhla na finančnú
pomoc pre Ivanu Kasanickú vo výške 150 € na úhradu školného na rok
2018/2019. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili finančnú pomoc
jednohlasne. Úhrada školného bude uhradená na bankový účet školy.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa - 0
K bodu 7/ Po prerokovaní všetkých bodov rokovania bol obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh uznesení z 26. zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Na
záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:

Ing. Lenka Mužilová

Overovatelia zápisnice: Marian Kasanický
Miroslav Floro
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Jozef Cút

