Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 08.08.2018

ZÁPISNICA
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa
konalo dňa 03.08.2018 o 19.00 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 Mgr. Janu Štetkovú
a p. Mariana Kasanického. Za zapisovateľku určil p. Janu Kasanickú.
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku na 2. polrok 2018
3. Rozpočtové opatrenie
4. Žiadosť Romana Líšku s manželkou o odkúpenie časti pozemku KN E 64/1 a KN C 594/3
5. Deň obce
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1/

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

K bodu 2/

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku na 2. polrok 2018. Návrh plánu kontrolnej
činnosti bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 11.7.2018 a k návrhu
neboli podané žiadne námietky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na 2. polrok 2018
jednohlasne schválilo.
Hlasovanie : Za – 3 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu 3/ Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a jednohlasne schválili predložené
rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktoré sa týka presunu finančných prostriedkov
v celkovej výške 5000 € z čerpania rezervného fondu na úpravy verejného
priestranstva.
Hlasovanie :

Za – 3 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu 4/ V tomto bode starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Romana Líšku
s manželkou o odkúpenie časti obecného pozemku KN E 64/1 a KN C 594/3 na
LV č. 231 o výmere 131 m², ktorý je vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemok, ktorý
sa nachádza pod stavbou rodinného domu súp. č. 81 na LV č. 943.Obecné zastupiteľstvo
predbežne súhlasí s predajom uvedeného pozemku p. č. KN E 64/1 a KN C 594/3, na
ktorej vytvorením geometrického plánu vznikla parcela KN C 243/1 o výmere 91 m²
a parcela KN C 594/5 o výmere 40 m². Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením
zámeru priameho predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 b,
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Obecné zastupiteľstvo na základe uvedených

skutočností predbežne súhlasí s odpredajom pozemku za predajnú cenu 9,79 €/ m²,

vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 22/2018 vyhotoveného Ing. Bohuslavom
Babkom.
Hlasovanie :

Za – 3 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu 5/ V ďalšom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravy na Deň
obce, ktorý je plánovaný na 18.08.2018. Po vzájomnej dohode žiada obecné
zastupiteľstvo zvolať pracovné stretnutie organizačného výboru na 12.08.2018
o 10,00 hodine, na ktorom sa dohodnú konkrétne organizačno-technické prípravy
dňa obce.
K bodu 6/ V tomto bode rokovania sa prítomní poslanci dohodli na slávnostnom zapálení
vatry pri príležitosti osláv SNP, ktoré sa uskutoční v predvečer sviatku SNP.
Hlasovanie :

Za – 3 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu 7/Po prerokovaní všetkých bodov rokovania bol obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh uznesení z 25. 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.
Marian Kasanický v. r.

v. r.
starosta obce
Jozef Cút

