Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 30.10.2019

ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch ktoré sa konalo dňa
22.10.2019 o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní poslanci: Mgr. Jana Štetková, Ing. Daniela Čerevková, Miroslav Gemzický, Eva
Hrbková, Ing. Ján Donoval
Ďalej prítomní: Ing. Pavel Tylka hl. kontrolór obce, Jozef Cút starosta obce, Ing. Lenka
Mužilová referent OU
Neprítomní poslanci : 0
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, privítal poslancov a ostatných prítomných. Ďalej
určil dvoch overovateľov zápisnice – Evu Hrbkovú, Ing. Jána Donovala a určil
zapisovateľku Ing. Lenku Mužilovú.
Prítomným poslancom predložil návrh programu rokovania, v ktorom požiadala Mgr. Jana
Štetková doplniť do bodu č. 3 nehnuteľný majetok, nakoľko sa vykonala inventarizácia
hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Poslanci pôvodný návrh programu rokovania na návrh
poslankyne Mgr. Jany Štetkovej neschválili.
Pôvodný program rokovania
1. Kontrola uznesení zo šiesteho zasadnutia OZ
2. Správa hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku č. 5/2019
3. Inventarizácia hnuteľného majetku obce Gôtovany
4. Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020
5. Údržba miestnych komunikácií v zimnom období
6. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Územný plán obce
8. Kompletný servis a oprava plastových okien na nájomnom bytovom dome s. č. 184
9. Náhradná výsadba stromov za vyrúbané smreky
10. Stavebné povolenie na výstavbu športoviska v obci Gôtovany
11. Návrh uznesení
12. Interpelácia poslancov
13. Diskusia
14. Záver
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Daniela
Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0

Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nový program rokovania
1. Kontrola uznesení zo šiesteho zasadnutia OZ
2. Správa hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku č. 5/2019
3. Inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Gôtovany
4. Poplatok za komunálny odpad pre rok 2020
5. Údržba miestnych komunikácií v zimnom období
6. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Územný plán obce
8. Kompletný servis a oprava plastových okien na nájomnom bytovom dome s. č. 184
9. Náhradná výsadba stromov za vyrúbané smreky
10. Stavebné povolenie na výstavbu športoviska v obci Gôtovany
11. Návrh uznesení
12. Interpelácia poslancov
13. Diskusia
14. Záver
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Daniela
Čerevková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

ROKOVANIE
K bodu 1/ V prvom bode rokovania starosta oboznámil prítomných poslancov s plnením
uznesení zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré zobrali poslanci na
vedomie.
K bodu 2/ Hlavný kontrolór obce Gôtovany Ing. Pavel Tylka oboznámil prítomných
poslancov s výsledkami kontrolnej činnosti. Predmetom kontroly boli účtovné
doklady, ich podklady a prílohy, vystavené zamestnancami Materskej školy v obci
Gôtovany v období od 1.1.2019 do 30.6.2019. Poslanci správu hlavného kontrolóra
obce Ing. Pavla Tylku č. 5/2019 zobrali na vedomie.
K bodu 3/ V treťom bode rokovania oboznámila poslancov predsedkyňa inventarizačnej
komisie Mgr. Jana Štetková s výsledkami inventarizácie hnuteľného
a nehnuteľného majetku vykonanú k 31.7. 2019. Požiadala tiež o doplnenie
zápisnice o inventarizácii, že sa jednalo aj o nehnuteľný majetok obce. Poslanci

zobrali výsledky na vedomie, s tým že obecný úrad pripraví podrobný návrh na
vyradenie neupotrebiteľného majetku.
K bodu 4/ V tomto bode rokovania starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave
faktúr za doterajšie obdobie a tiež s prognózou do konca roka 2019 a s novou
výškou poplatkov za uloženie odpadu na rok 2020. Poslanci Miroslav Gemzický
a Ing. Daniela Čerevková mali pripomienku, že by sa mohol zvýšiť počet
kontajnerov na plasty, nakoľko ich je stále veľa a tým by sa zvýšilo aj percento
separovania. Poslanci mali záujem o šírenie osvety – prípadné vypracovanie
letákov do domácností.
Pán Ing. Zelený sa vyjadril k zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad, že je
potrebné vypracovať podrobnú analýzu z faktúr a tú dať na vedomie poslancom,
taktiež ho zaujímalo koľko platia za komunálny odpad v okolitých obciach.
Prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie k poplatku za komunálny odpad
na rok 2020.
K bodu 5/ Starosta obce v tomto bode rokovania informoval prítomných poslancov o potrebe
vyhlásenia výzvy na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácii v obci.
Vysvetlil poslancom, že nakoľko sú občania spokojní s doterajším dohodárom
Michalom Cútom a jeho výkonom zimnej údržby miestnych komunikácií, bola na
neho podaná sťažnosť. Pán Ing. Zelený požiadal o slovo, aby
poslancom ozrejmil, že po dedine sa šíria reči na jeho osobu, že sťažnosť podal on.
Toto tvrdenie je nepravdivé, od neho nikdy podnet nešiel a ani nepôjde. Poslanci
zobrali informácie ohľadom zimnej údržby na vedomie a žiadajú obecný úrad
zverejniť výzvu na vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií na
webovej stránke a na úradnej tabuli obce. Termín na prihlásenie sa je 8.11.2019.
K bodu 6 / Starosta obce informoval poslancov o príprave rozpočtu na rok 2020. Požiadal
poslancov, aby si pripravili svoje návrhy do rozpočtu na rok 2020 na najbližšiu
pracovnú poradu, ktorá sa bude konať v týždni od 10. do 15. 11.2019. Pán Ing.
Zelený v tomto bode podotkol na možnosť prejsť na programový rozpočet,
vysvetlil poslancom v čom je tento rozpočet iný – lepší. Hlavný kontrolór obce
podotkol, že programový rozpočet sú povinné robiť obce a mestá, ktoré majú nad
2000 obyvateľov, ako príklad na pozretie uviedol programový rozpočet mesta
Liptovský Mikuláš. Prítomní poslanci zobrali informácie k príprave rozpočtu na
rok 2020 na vedomie.
K bodu 7 / V siedmom bode rokovania podal starosta obce informácie k územnému plánu
obce, nakoľko sa zvyšuje počet obyvateľov v obci a bude potrebné ho vypracovať.
Poznamenal, že na pracovnú poradu pozve pani Ing. Tylkovú – špecialistku na
vypracovanie územných plánov, aby bližšie vysvetlila poslancom, aký je postup
a čo všetko je potrebné pri vypracovaní územného plánu. Poslanci zobrali
informácie na vedomie.
K bodu 8 / V ôsmom bode rokovania starosta obce informoval o vykonanom servise a oprave
okien na bytovom dome s. č. 184. Obyvatelia bytového domu sú s opravami
spokojní. Poslankyňa Ing. Daniela Čerevková sa vyjadrila a vyzdvihla, že pán

Olej, mal lepšiu ponuku čo sa týka výmeny okien. Hlavný kontrolór obce Ing.
Pavel Tylka spolu s poslancami posúdili, že vystavená faktúra za servis a opravu
okien nemá potrebné náležitosti, preto je potrebné vyžiadať od pána Krakovského
doplnenie dodacieho listu a výkaz výmer k vykonaným prácam. Následne po
doplnení potrebných náležitostí bude faktúra uhradená. Prítomní poslanci zobrali
informácie o servise a výmene okien na vedomie.
K bodu 9 / V tomto bode rokovanie starosta obce informoval o náhradnej výsadbe na základe
rozhodnutia zo dňa 22.3.2019. Náhradná výsadba má byť uskutočnená do
26.3.2020.
Navrhol, aby 5 ovocných stromov bolo zasadených v materskej škole na parcele
KN – C 279/1 a 5 smrekov na cintoríne vo vyšných Gôtovanoch na parcele KN –
C 689.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján
Donoval, Ing. Daniela Čerevová
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján
Donoval, Ing. Daniela Čerevková
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10/ V tomto bode rokovania starosta obce informoval o stavebnom povolení na
výstavbu športoviska v obci Gôtovany, že bola podaná žiadosť z MAS, kde majú
3 mesiace na vyhodnotenie žiadosti. Informoval tiež o verejnom vodovode, ktorý
je pod plánovaným ihriskom. Obec na vlastné náklady uskutoční výkop ponad
rúru a LVS, a.s. následne založí novú rúru na ich vlastné náklady, aby
v budúcnosti nemuselo dôjsť k poškodeniu plochy športoviska. Prítomní poslanci
zobrali podané informácie na vedomie.
K bodu 11/ Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh uznesení zo siedmeho zasadnutia,
ktorý bol jednohlasne schválený.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján
Donoval, Ing. Daniela Čerevková
Neprítomní : 0
Hlasovanie :
Za : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján
Donoval, Ing. Daniela Čerevková
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12/ K tomuto bodu nemal žiadny z poslancov žiadne dotazy.
K bodu 13/ V diskusii ako prvý starosta obce informoval o uznesení z Krajského súdu v
Žiline, v ktorom išlo o zamietnutie žaloby, ktorú podala pani Švecová z okresnej
prokuratúry Liptovský Mikuláš.

Poslankyňa Mgr. Jana Štetková mala prosbu osadiť vianočné stromčeky do
Mikuláša, starosta obce však oznámil poslancom, že zatiaľ nevie odkiaľ
zoberieme stromčeky, preto dal do pozornosti, že v prípade, že o nejakom budú
vedieť je potrebné mu to oznámiť a on zariadi ostatné k osadeniu stromčeka. Mgr.
Jana Štetková tiež podotkla pripomienku občana pána Hrču, ktorému stromy na
cintoríne vo Vyšných Gôtovanoch znehodnocujú pomník – padá mu ihličie,
listy – žiada o ich spílenie.

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania na záver starosta obce Jozef Cút poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ: Ing. Lenka Mužilová

..................v.r............................

Overovatelia zápisnice:
Eva Hrbková
Ing. Ján Donoval

..............v.r...............................
..................v.r...........................

v.r.
Jozef Cút
starosta obce

