Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 05.03.2019

ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo dňa
01.03.2019 o 18:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny

Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, privítal poslancov a ostatných prítomných. Ďalej
určil dvoch overovateľov zápisnice - Mgr. Janu Štetkovú a p. Vieru Cabanovú a určil
zapisovateľku p. Evu Hrbkovú.
Poslancom predloţil program rokovania z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol
jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správa komisie pre ţivotné prostredie
Správa komisie pre rozvoj obce
Ţiadosť - dotácie ministerstva financií pre individuálne potreby obce
Individuálna bytová výstavba – prerokovanie ţiadosti Bc. Lepiša
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

K bodu 1/ V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením uznesení
z 2. zasadnutia, ktoré zobrali na vedomie.

K bodu 2/ Poslanci OZ zobrali na vedomie správu komisie pre ţivotné prostredie k ţiadosti
o výrub stromov a kríkov pred rodinným domom súpisné číslo 221, ktoré sa
nachádzajú na obecnom pozemku parcelné číslo KN C 123/2 a na pozemku
parcelné číslo 584/5. K správe sa vyjadrila Ing. Daniela Čerevková a navrhla osadiť

dopravné zrkadlo. Zároveň sa k tomuto bodu rokovania vyjadril p. Vít Halaj,
ktorý nesúhlasil s výrubom a navrhol úpravu porastu. Zastupiteľstvo podané návrhy
Ing. Daniely Čerevkovej a p. Halaja jednohlasne schválilo.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 3/ Poslanci OZ v bode 3 zobrali na vedomie správu komisie pre rozvoj obce
z obhliadky pre určenie prioritnej výmeny okien alebo ich opravy na bytovom
dome súpisné číslo 184. Obhliadky sa zároveň zúčastnili odborníci p. Herich a
p. Olej, ktorí zašlú cenovú ponuku na výmenu a opravu okien.
Spôsob úhrady dotknutých opráv sa prerokuje na najbliţšom zastupiteľstve.
Starosta obce Jozef Cút informoval poslancov o moţnosti vytvoriť fond správy
bytového domu pre nájomný bytový dom s.č. 184.
K bodu 4/ Poslanci v tomto bode rokovania prerokovali ţiadosť o dotáciu z ministerstva
financií pre individuálne potreby obce a navrhuje podať ţiadosť na
základe výnosu Ministerstva financií SR č 26825/2005-441, § 2, bod. b
v maximálnej moţnej výške.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 5 / Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu komisie pre rozvoj obce, ktorú
predniesla Ing. Čerevková. K správe sa vyjadril prítomný p. Lepiš za IBV
Galeria APP Lúčky, ktorý prítomných oboznámil so zámerom individuálnej
bytovej výstavby na pozemku parcelné číslo KN C 610/8 a 610/9. Informoval, ţe
doplní všetky náleţitosti, ktoré poţadovala komisia pre rozvoj obce a tieto
dokumenty zašle na obecný úrad Gôtovany
K bodu 6 / V diskusii vystúpili prítomní hostia, ktorí mali pripomienky:
- k webovej stránke obce.
- k vytvoreniu samostatných účtov fondu opráv nájomných bytoviek
- zriadiť kamerový systém v obci
- robiť audiozáznamy zo zastupiteľstva
-

Po vyčerpaní bodov programu bol prítomným poslancom predloţený návrh uznesení
z tretieho riadneho zasadnutia. Návrh uznesení bol jednohlasne schválený. Na záver starosta
obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Eva Hrbková

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Štetková

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

Viera Cabanová

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

v.r.
..................................................
Jozef Cút
starosta obce

