Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 30.06.2020

ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo dňa
24.06.2020 o 17:30 hodine v sále kultúrneho domu v Gôtovanoch.

Prítomní poslanci: Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval,
Ing. Daniela Čerevková
Ďalej prítomní : Jozef Cút starosta obce, Ing. Lenka Mužilová referent OÚ
Neprítomní poslanci : 0
Pri splnených všetkých hygienických opatrení zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút.
Privítal poslancov, ostatných prítomných a ospravedlnil Ing. Pavla Tylku – hl. kontrolóra.
Ďalej určil zapisovateľku Ing. Lenku Mužilovú a dvoch overovateľov zápisnice – Mgr. Janu
Štetkovú a Evu Hrbkovú.
Prítomným poslancom predložil k schvaľovaniu návrh programu rokovania. Program
rokovania bol schválený v pôvodnom znení návrhu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola uznesení z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch
Pridelenie nájomného bytu v nájomnom bytovom dome súp. číslo 222
Schválenie uznesení
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

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

ROKOVANIE
K bodu 1/ V prvom bode rokovania starosta oboznámil prítomných poslancov s plnením
uznesení z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch.
- zverejnenie aktualizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Gôtovany s aktualizovaním §4 odst.2.
Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie.
K bodu 2/ V druhom bode poslanci OZ rozhodovali o pridelení nájomného bytu č. 3
v bytovom dome č. 222. Podľa predloženej evidencie žiadostí žiadateľov o nájomný byt
v našej obci sa poslanci jednotlivo vyjadrili koho by vybrali.
Poslankyňa Eva Hrbková – navrhla pani Staroňovú s pánom Veselovským
Poslankyňa Mgr. Jana Štetková – navrhla manželov Karaskovcov
Poslanec Ing. Ján Donoval – navrhol buď pani Staroňová s pánom Veselovským alebo
manželov Karaskovcov
Poslanec Miroslav Gemzický – navrhol manželov Karaskovcov, aby byt neskôr zostal voľný
pre niekoho domáceho
Poslankyňa Ing. Daniela Čerevková – informovala sa o pani Pethovej, či nemala záujem
o dvojizbový byt a priklonila sa už k povedanému buď manželia Karaskovci alebo pani
Staroňová s pánom Veselovským.
Po vyslovených návrhoch sa poslanci dohodli, že rozhodnú hlasovaním.
Starosta dal hlasovať.
Prítomní : 5 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický, Eva Hrbková, Ing, Ján Donoval,
Ing. Daniela Čerevková
Neprítomní : 0
Hlasovanie:
Za manželov Karaskovcov: 2 - Mgr. Jana Štetková, Miroslav Gemzický
Za pani Staroňovú s pánom Veselovským: 3 - Eva Hrbková, Ing. Ján Donoval, Ing. Daniela
Čerevková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe počtu získaných hlasov bol nájomný byt č. 3 v bytovom dome č. 222 schválený
pani Monike Staroňovej s pánom Miroslavom Veselovským. Nájomná zmluva bude
uzatvorená od 1.7.2020. V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy ako náhradníci sú
manželia Karaskovci.
K bodu 3/ Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení z 12. zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch.

K bodu 4 / - Poslankyňa Mgr. Jana Štetková mala nasledujúce pripomienky
– informovala sa ohľadom erbov v obci – je ich potrebné prekopať a upraviť. Starosta
informoval, že ich treba preložiť, kvôli výstavbe ale najprv osloviť ŽSK – či sa môže bez
súhlasu premiestniť.
- Kontajner na cintoríne vo vyšnej časti – starosta informoval že je tam problém s autom
– nedokáže cúvnuť, musíme vedieť kde ho umiestniť, aby sa šofér k nemu dostal
- Oplotenie cintorína, voda na cintoríne – nádrž je tam, treba ju napustiť a dokúpiť
kohútik, ktorý bol ukradnutý. Pán Socháň doteraz nedoručil ponuku na oplotenie.
- Spílené drevo – akonáhle bude mať starosta nezamestnaných – drevo chce spratať do
kotolne obecného úradu
- Roman Berník- má záujem pracovať na obci – pomocné práce na dohodu
- Oplotenie pri domčeku – treba ho opraviť nakoľko sa ide robiť nová omietka na
domčeku
Poslanec Miroslav Gemzický – pýtal na sa schody pri obecnom úrade. Na kamenný koberec
bola vysoká cenová ponuka, má prísť murár dať ponuku na dlažbu. Miroslav Gemzický dá
kontakt na pána z Ľubele, ktorý sa venuje kamenným kobercom.
Starosta informoval o projekte na materskú školu. Bude podaná žiadosť na stavebné
povolenie, aby keď vyjde výzva boli všetky podklady pripravené.
Multifunkčné ihrisko – čaká sa na vyhlásenie druhého kola.
Poslankyňa Daniela Čerevková – navrhuje stretnutie, aby všetci poslanci spolu prekopali
záverečný účet obce, aby sa šetrilo na obci. Peniaze, ktoré nepôjdu na rezervný fond by sa
mali dať na iný kapitálový účet, na ktorom by obec šetrila napríklad na územný plán obce, na
ktorý je na začiatku potrebných 15 - 20 tisíc eur. Mgr. Jana Štetková sa jej spýtala či
neuvažovala o poplatku za rozvoj obce. Ďalej sa Ing. Daniela Čerevková zaujímala ako je to
s dotáciou napríklad športovcom, ktorú dostali a nehrali žiadne zápasy teda nemali kde
peniaze vyčerpať.
K bodu 5 / V tomto bode poslanci nemali námety nakoľko ich vyčerpali v predchádzajúcom
bode.
Po prerokovaní všetkých bodov rokovania starosta obce Gôtovany Jozef Cút poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ: Ing. Lenka Mužilová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jana Štetková

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

Eva Hrbková

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

