Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 20.06.2018

ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch, ktoré sa
konalo dňa 15.06.2018 o 19.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloženej 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. Poslancom predložil program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.

ROKOVANIE
1. Kontrola uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce
Gôtovany za rok 2017
3. Schválenie záverečného účtu obce Gôtovany za rok 2017
4. Individuálna výročná správa obce Gôtovany za rok 2017
5. Predaj časti pozemku parcelné číslo KN E 306/1
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1 / V prvom bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení s plnením
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 2 / V tomto bode rokovania boli prítomní poslanci oboznámení so stanoviskom
hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce Gôtovany
za rok 2017. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Tylku zobralo
obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 3/ Návrh záverečného účtu obce Gôtovany bol zverejnený na pripomienkovanie dňa
24.5.2018 a zvesený dňa 9.6.2018. V stanovenom termíne boli k návrhu podané
pripomienky len zo strany obecného úradu, konkrétne k oprave číselných údajov
v tabuľke Rozpočet obce a MŠ k 31.12.2017 finančné príjmy – schválený
rozpočet po poslednej zmene – 2.500 na sumu 5.269 a príjmy celkom sumu
253.814,51 na 256.582. V tabuľke Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia
za rok 2017 v predposlednom riadku – vylúčenie z prebytku - zahrnúť sumu
3.098,59 – zostatok fondu opráv pre bytovky. Na základe vylúčeného prebytku
upraviť sumu upraveného hospodárenia obce zo sumy 5.902,97 na sumu 2.804,38.

Obecné zastupiteľstvo tieto pripomienky odsúhlasilo. Zároveň obecné
Zastupiteľstvo prerokovalo výšku tvorby rezervného fondu z hospodárskeho
výsledku za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo tvorbu rezervného fondu vo
výške 10 % hospodárskeho výsledku obce Gôtovany za rok 2017 zo sumy
2.804,38 eur t.j. 280,44 eur.
Obecné zastupiteľstvo Záverečný účet obce Gôtovany za rok 2017 schválilo s
pripomienkami
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4 / Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s výročnou správou k individuálnej
účtovnej závierke za rok 2017, ktorú zobrali prítomní poslanci na vedomie.
K bodu 5 / V piatom bode rokovania poslanci prerokovali zámer priameho predaja majetku,
z dôvodu osobitého zreteľa. Zámer bol zverejnený na verejnej tabuli dňa
29.5.2018 a po dobu zverejnenia k nemu neboli podané žiadne pripomienky.
Jedná sa o časť pozemku parcelné číslo KN E 306/1 ostatné plochy,
v katastrálnom území Gôtovany, zapísaného na listu vlastníctve obce Gôtovany
č. 231, ktorá sa nachádza pod stavbou, ktorej vlastníkom je Pavel Droppa ml. .
Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Z.Z.
je, že dotknutý pozemok je pre Obec Gôtovany neupotrebiteľný vzhľadom na jeho
výmeru a umiestnenie, pričom uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa
a odkúpením si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok, odpredajom vyššie
uvedeného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu obce k okolitým susediacim
pozemkom, ktorých je obec vlastníkom.
Obecné zastupiteľstvo na základe uvedených skutočností súhlasí s odpredajom
pozemku zameraného geometrickým plánom č. 36735299-69/2016,
vyhotoveným Bc. Marekom Benkom. Jedná sa o pozemok parcelné číslo KN C
442/13 o výmere 2m2 zastavané plochy.
Obecné zastupiteľstvo, vychádzajúce zo znaleckého posudku č. 3/2018,
vyhotoveného Ing. Miroslavom Todákom, určilo predajnú cenu
za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 10,00 eur za m2, to je celkovou sumou
20,00 eur. Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpnou zmluvou a prevodom
vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce uvedenej na liste
vlastníctva č. 231 v katastrálnom území Gôtovany, Pavlovi Droppovi ml.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0
K bodu 6 / Obecnému zastupiteľstvu bol v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. predložený návrh na určenie volebných obvodov
v obci Gôtovany pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2018-2022, 1 volebný obvod pri počte menej ako 12 poslancov.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Ďalej bol v súlade s §11 ods. 3 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predložený návrh na počet poslancov obce Gôtovany na nové volebné
obdobie r. 2018-2022 v počte 5 poslancov. Návrh bol jednohlasne schválený
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0
V zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu obce Gôtovany na nové volebné obdobie rokov
2018-2022 a to v rozsahu 1 t. z., v plnom rozsahu. Návrh bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Ďalej prítomní poslanci prerokovali žiadosť Lukáša Droppu o odkúpenie časti
Pozemku parcelné číslo KN E 271/1, ostatné plochy, uvedeného na liste
vlastníctva č. 231 v katastrálnom území Gôtovany, ktorý je vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo predaj neschválilo.
Hlasovanie : Za - 1 poslanec
Proti – 2 poslanci
Zdržal sa – 2 poslanci
Ďalšou témou tohto bodu rokovania bola žiadosť Romana Líšku o odkúpenie
častí pozemkov parcelné čísla KN E 1-64/1 a 594/3, uvedených na liste
vlastníctva obce Gôtovany č. 231 v katastrálnom území Gôtovany. Obecné
zastupiteľstvo predbežne súhlasí s predajom.
Hlasovanie : Za - 4 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 1 poslanec

.

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

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Jana Štetková

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

Marián Kasanický

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

..............................
Jozef Cút
starosta obce

