Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 30.06.2017

ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa
konalo dňa 23.06.2017 o 19.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorí privítal prítomných poslancov. Určil dvoch
overovateľov zápisnice p. Mariána Kasanického a p. Miroslava Floru. Za zapisovateľku určil
Bc. Alenu Florovú. Poslancom predložil návrh zmeny programu rokovania a to vložiť ako
bod 6. rozpočtové opatrenie č. 3/2017 a nasledujúce body posunúť. Návrh zmeny programu
bol jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
Pôvodný program rokovania
1. Kontrola uznesení
2. Správa hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku č. 2/2017
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce za rok
2016
4. Záverečný účet obce Gôtovany za rok 2016
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Gôtovany
6. Deň obce 2017
7. Rôzne
8. Záver
Schválený program rokovania po zmene
1. Kontrola uznesení
2. Správa hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku č. 2/2017
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce za rok
2016
4. Záverečný účet obce Gôtovany za rok 2016
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Gôtovany
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
7. Deň obce 2017
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 2 / Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Tylka predložil prítomným poslancom správu
č. 2/2017 z vykonanej kontrolnej činnosti na obecnom úrade v Gôtovanoch.
Kontrolná činnosť bola zameraná na došlé a vystavené faktúry a objednávky.
Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 3 / V tomto bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení so stanoviskom
hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce Gôtovany
za rok 2016. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku a odporúčanie
schváliť návrh záverečného účtu tak ako je predložený zobrali poslanci na
vedomie.
K bodu 4 / Návrh záverečného účtu obce Gôtovany bol zverejnený na pripomienkovanie dňa
31.5.2017 a zvesený dňa 16.6.2017. V stanovenom termíne neboli k návrhu
záverečného účtu obce podané žiadne pripomienky ani námietky.
Obecné zastupiteľstvo v tomto bode rokovania prerokovalo výšku tvorby
rezervného fondu z hospodárskeho výsledku za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo
sa uznieslo na navrhovanej výške 10 % z hospodárskeho výsledku obce Gôtovany
za rok 2016 zo sumy 5.497,30 eur t.j. 549,73 eur.
Obecné zastupiteľstvo Záverečný účet obce Gôtovany schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa - 0
K bodu 5 / V piatom bode rokovania obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch prerokovalo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce
Gôtovany. Návrh VZN č. 2/2017 bol zverejnený na pripomienkovanie dňa
31.5.2017 a zvesený bol dňa 16.6.2017. V stanovenom termíne neboli k
zverejnenému návrhu podané žiadne pripomienky ani námietky. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní zverejneného návrhu Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce schválilo.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa - 0
K bodu 6 / Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – navýšenie
rozpočtových príjmov o 700,- eur, úprava výdavkových položiek a navýšenie
výdavkových položiek o 700,- eur. Obecné zastupiteľstvo predložené zmeny
schválilo jednohlasne. Rozpočtové príjmy obce a materskej školy budú po zmene
vo výške 249.546,- eur a rozpočtové výdavky vo výške 249.546,- eur.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa - 0

K bodu 7 / V tomto bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravy Dňa obce
2017, ktorý sa uskutoční v sobotu 19.8.2017. Po vzájomnej dohode žiada obecné
zastupiteľstvo zvolať pracovné stretnutie organizačného výboru na 7.7.2017
o 19.00 hodine, na ktorom sa dohodnú konkrétne organizačno-technické prípravy
dňa obce.
K bodu 8 / V tomto bode rokovania boli poslanci oboznámení s poskytnutím dotácie na
detské ihrisko vo výške 400,- eur s pokračovaním prác na požiarnej zbrojnici.
K bodu 9 / Po prerokovaní všetkých bodov rokovania bol obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh uznesení z 18. zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
Na záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
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