Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 10.04.2017

ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa konalo dňa
07.04.2017 o 19.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril starosta obce Jozef Cút, ktorí privítal prítomných poslancov. Určil dvoch
overovateľov zápisnice Mgr. Janu Štetkovú a p. Mariána Kasanického. Za zapisovateľku určil
Bc. Alenu Florovú.
Starosta obce Jozef Cút predloţil prítomným poslancom návrh programu rokovania, ktorí bol
jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola uznesení
Individuálna výročná správa za rok 2016
Rozpočtové opatrenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na 1. polrok 2017
Správa hlavného kontrolóra obce Gôtovany č. 1/2017
Ţiadosť o zrušenie vecného bremena - Vít Halaj, Soňa Halajová
Brigády v obci Gôtovany
Rôzne
Záver

K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na základe uznesenia č. 123
obec zakúpila koberec do domu smútku pre zaistenie bezpečnosti prevádzky
domu smútku v zimnom období. Poslanci zobrali plnenie uznesení na vedomie.
K bodu 2 / V druhom bode rokovania bola poslancom predloţená výročná správa
k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, ktorú zobralo obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 3 / V treťom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového
opatrenia č. 2/2017. Jednalo sa o úpravu rozpočtových príjmov v poloţke 111003
výnos dane z príjmov a to zo sumy upraveného rozpočtu 173.225,- eur na sumu
174.505,- eur a to na základe zúčtovania výnosu dane z príjmov za rok 2016.
Ďalej sa jednalo o zvýšenie príjmov v poloţke 312001 transfer na aktivačnú

činnosť od ÚPSVaR o sumu 590,- eur. Tým sa upraví výška príjmov obce zo
sumy 234.221,- eur na sumu 243.846,- eur a celková výška príjmov obce
a materskej školy zo sumy 239.211,- eur na sumu 248.846,- eur.
Výdavky obce sa navýšia o sumu 3.969,- eur, tj. z pôvodných 154.956,- eur na
sumu 164.179,- eur. Celkové výdavky obce a materskej školy sa zvýšia
z pôvodných 239.221,- eur na 248.846,- eur. Upravený rozpočet bude vyrovnaný.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 bolo jednohlasne schválené.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 4 / V ďalšom bode rokovania obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku na 1. polrok 2017.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
8.3.2017 A k návrhu neboli podané ţiadne námietky ani pripomienky. Obecné
zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gôtovany na 1.
polrok 2017 schválilo jednohlasne.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
K bodu 5 / V piatom bode rokovania oboznámil hlavný kontrolór obce Gôtovany Ing. Pavel
Tylka prítomným poslancom so správou č. 1/2017 z kontrolnej činnosti
vykonanej na obecnom úrade Gôtovany. Prítomní poslanci zobrali správu bez
pripomienok na vedomie.
K bodu 6 / V piatom bode rokovania bola obecnému zastupiteľstvu predloţená ţiadosť
Víta Halaja a Soni Halajovej o zrušenie ťarchy k pozemkom parcelné čísla
čísla KNC 123/4 orná pôda o výmere 397 m2, 123/5 orná pôda o výmere 702 m2
v katastrálnom území Gôtovany. Ťarcha bola vytvorená na základe
kúpnopredajnej zmluvy – predávajúci Obec Gôtovany a kupujúci Vít Halaj
a Soňa Halajová, uzatvorenej dňa 17.10.2001. Nakoľko na pozemkoch je uţ
zrealizovaná výstavba poslanci jednohlasne odsúhlasili zrušenie vecného bremena
k daným pozemkom a zároveň obec nevyţaduje vrátenie predmetu predaja
predávajúcemu t.j. obci Gôtovany.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
K bodu 7 / V tomto bode rokovania sa prítomní poslanci dohodli, ţe brigády v obci
Gôtovany na úpravu cintorínov a verejného priestranstva by sa mohli
zorganizovať v mesiaci máj. Presné termíny budú závisieť od vhodného počasia.
K bodu 8 / V poslednom bode rokovania zobrali poslanci na vedomie pokračovanie
rekonštrukčných prác na obecnom dome vo vyšnej časti obce, ţiadosť obce
o výmenu ističov na niektorých elektromeroch a ţiadosť obce o poskytnutie
dotácie na spojovací chodník vo vyšnej časti obce.

Na záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ : Bc. Alena Florová

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Jana Štetková

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

Marián Kasanický

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

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

