UZNESENIA
z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gôtovany
zo dňa 03.11.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom 23. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola uznesení z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gôtovanoch
2. Určenie termínu a podmienok pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gôtovany
3. Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému stavebnému zámeru na pozemkoch
parcelné číslo KN E 334/1 a 334/2 v k.ú. Gôtovany
4. Schválenie uznesení
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver

Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 - Ing. Daniela Čerevková

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 189 zo dňa 03.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. schvaľuje
program rokovania v pôvodnom znení návrhu
1. Kontrola uznesení z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gôtovanoch
2. Určenie termínu a podmienok pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gôtovany
3. Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému stavebnému zámeru na pozemkoch
parcelné číslo KN E 334/1 a 334/2 v k.ú. Gôtovany
4. Schválenie uznesení
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver
Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 - Ing. Daniela Čerevková

Hlasovanie :
Za : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 0

v.r.
___________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 04.11.2021

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 190 zo dňa 03.11.2021

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch

A. berie na vedomie
plnenie uznesení z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch

Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 - Ing. Daniela Čerevková

v.r.
___________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 04.11.2021

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 191 zo dňa 03.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. vyhlasuje
v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. voľbu na funkciu hlavného kontrolóra v Obci
Gôtovany v čase konania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021
B. schvaľuje
1. Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky:
- v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu
hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o
o ochrane osobných údajov
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 zákona 330/2007 Z.z.
- znalosť základných noriem samosprávy
- účasť na voľbe
2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,1 úväzku = 3,75 hod. / týždeň.
3. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať resp. zaslať poštou svoju písomnú
prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE –
NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v termíne do 1. decembra 2021
do 12.oo hod. na obecný úrad v Gôtovanoch, poštová adresa: Obec Gôtovany, Gôtovany 45,
032 14.
4. Postup voľby hlavného kontrolóra
- obecné zastupiteľstvo posúdi splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí
prihlášky v prípade nesplnenia podmienok takúto prihlášku vyradí
- voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním, hlasovací lístok
musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu.
- samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov, kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na
obecný úrad

- po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra, každý
poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na
hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Každý poslanec zakrúžkuje
poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do
obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
- za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové
číslo s menom kandidáta
- na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
všetkých poslancov OZ
- ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov v prípade rovnosti do 2.
kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Medzi 1. a 2. kolom
volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentný pracovník obecného úradu
pripraví hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb, pre voľby v
2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole. - v 2. kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov

Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 - Ing. Daniela Čerevková

Hlasovanie :
Za : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa :

v.r.
___________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 04.11.2021

OBEC GÔTOVANY
032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš
__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 192 zo dňa 03.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch
A. súhlasí
s individuálnou bytovou výstavbou na pozemkoch parcelné číslo KN E 334/1 a KN E 334/2

Prítomní : 4 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Neprítomní : 1 - Ing. Daniela Čerevková
Hlasovanie :
Za : 3 - Mgr. Jana Štetková,, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval
Proti : 0
Zdržal sa : 1 – Miroslav Gemzický

v.r.
___________
Jozef Cút
starosta obce

V Gôtovanoch 04.11.2021

