Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gyňove, konaného dňa 12.06.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2014
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
6. Presun prebytku rozpočtového hospodárenia obce za r. 2014 do rezervného fondu
7. Schválenie podkladov do obecnej kroniky za rok 2014
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra pre obec Gyňov
9. Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Gyňov
10. Prerokovanie platu starostu obce
11. Plán kontrolnej činnosti HK na 05/2015 – 10/2015
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Prijatie uznesení
15. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Denisa Vargová. Privítala prítomných
poslancov.
K bodu č. 2
Starostka obce určila za zapisovateľa Ing. Petra Šoltésa, za overovateľov pána Františka
Vereša a Erika Dudrika. Prečítala program zasadania OZ. Poslanec Vereš predložil na základe
oslovenia neprítomnými poslancami návrh na zmenu programu zasadania v podobe odloženia
– vypustenia bodu 9. prečítaného programu na ďalšie zasadnutie, kedy budú prítomní všetci
poslanci. Starostka obce o tomto návrhu dala hlasovať
prítomní – 3

za – 1
Vereš

proti – 1
Mgr. Timková

zdržal sa – 1
Dudrík

Návrh na zmenu programu nebol poslancami schválený.
Následne dala starostka obce hlasovať o programe zasadnutia ako celku v pôvodnom znení
prítomní – 3

za – 3
proti – 0
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

zdržal sa – 0

K bodu č. 3
Pani Mgr. Denisa Vargová skonštatovala, že na ostatnom zasadnutí OZ (17.3.2015) prijatého
uznesenia vyplynuli termíny predloženia vyúčtovania dotácií za r. 2014 subjektom TJ

SLOVAN Gyňov, Abovská osa. Termínom kontroly - do 31.03.2015. TJ SLOVAN Gyňov
dodržal termín a Abovská osa po urgovaní pani starostkou predložila až 05.06.2015.
Ďalšou úlohou bolo vykonanie ohliadky požiarnej zbrojnice zástupcami OZ a TJ SLOVAN
Gyňov v termíne do 31.3.2015. Ohliadka zbrojnice pre účely využitia TJ SLOVANOM
Gyňov bola vykonaná dňa 26.3.2015
Poslanci vzali na vedomie kontrolu prijatých uznesení
prítomní – 3
za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

K bodu č. 4
Pani starostka uviedla, že predmetné odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo
poslancom k dispozícii v dostatočnom časovom odstupe. Poslancom dala priestor na
vyjadrenie, diskusiu k predloženej správe. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky,
otázky. Následne dala hlasovať
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci predkladanú správu vzali na vedomie.
K bodu č. 5
Pani starostka uviedla, že predmetný Návrh Záverečného účtu obce Gyňov za r. 2014 bolo
poslancom k dispozícii v dostatočnom časovom odstupe. Poslancom dala priestor na
vyjadrenie, diskusiu k predloženej správe. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky,
otázky. Následne dala hlasovať
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci predložený návrh Záverečného účtu obce Gyňov za r. 2014 a celoročné hospodárenie
schválili bez výhrad.
K bodu č. 6
Starostka obce uviedla, že k 31.12.2014 bol zostatok na obecnom účte 1922,33 €. Keďže zo
stany poslancov neboli žiadne pripomienky, otázky pani starostka dala hlasovať za presun
prebytku finančných prostriedkov do rezervného fondu
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci presun prebytku finančných prostriedkov do rezervného fondu schválili.
K bodu č. 7
Keďže podklady do obecnej kroniky mali poslanci vopred k dispozícii, pani starostka obce
Mgr. Denisa Vargová vyzvala poslancov na diskusiu.
Erik Dudrík – materiály – informácie sú dosť všeobecné, nič výnimočné
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Mgr. Vargová – pani kronikárka píše podľa metodiky
Z radov poslancov neboli ďalšie otázky, pani starostka dala hlasovať o predložených
podkladoch do obecnej kroniky za rok 2014
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Predložené podklady za r. 2014 do obecnej kroniky boli obecným zastupiteľstvom schválené.
K bodu č. 8
Starostka obce Mgr. Denisa Vargová podala informáciu poslancom o pripravovanej voľbe
HK, podmienkach voľby, určení miesta a času konania volieb. Na základe doterajších
skúseností a spolupráce predniesla návrh na zvýšenie úväzku o 1 hod. t.j. na 2 hodiny.
Poslanci sa informovali o plate HK. Starostka informovala, že v hrubom vyjadrení má HK
29€/hd.
Následne prečítala návrh uznesenia o voľbe HK obce Gyňov, v ktorom je uvedený deň
konania voľby 04.08.2015, v deň konania obecného zastupiteľstva. Podmienky pre
kandidátov na HK obce, termín podania prihlášok do 21.07.2015 do 15.00 hod. Volebná
komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva v zložení:
predseda – Mgr. Katarína Timková,
členovia – František Vereš, Erik Dudrík
Výška úväzku HK obce 2 hodiny.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia o voľbe HK obce Gyňov
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci schválili termín a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce.
K bodu č. 9
Starostka obce Mgr. Vargová stručne informovala poslancov, že Pasienkové spoločenstvo
Urbári Gyňov v súvislosti s riešením transformácie poľnohospodárskych pozemkov na
stavebné pozemky oslovili obec vo veci vykonania zmeny v ÚP. Starostka obce Mgr. Denisa
Vargová a predseda PSU Gyňov sa spoločne stretli s Ing. Pozdechom , tvorcom ÚP Gyňov.
Náklady spojené so zmenami uhradí PSU Gyňov. Vzhľadom k ústretovosti PSU Gyňov
v otázke riešenia školského dvora (dlhodobý nájom za 1 €) náklady na posúdenie vplyvov na
životné prostredie EIA uhradí obec (cca 200,00 €)
Pani Lachová prečítala návrh uznesenia
Keďže neboli pripomienky, návrhy pani starostka dala hlasovať:
za vzatie na vedomie nutnosť aktualizovať platný Územný plán obce Gyňov
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

a za schválenie obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Gyňov
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)
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proti – 0

zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Gyňov
K bodu č. 10
Výšku a zloženie platu starostu obce upravuje § 9 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z.
Starostka informovala o spôsobe výpočtu platu starostu obce, o možnosti navýšenia až o 70 %
základu. Doteraz mala 70%. Dala poslancom priestor na vyjadrenie sa.
F. Vereš – navrhol navýšiť základný plat o 70 %
Mgr. Timková – súhlasila so 70 %
E. Dudrík – bežný starosta nemusí vyvíjať aktivity a má základný plat. U pani starostky vidno
snahu, súhlasí so 70 %
Mgr. Timková – mrzí ju skutočnosť, že sú poslanci, ktorým tento bod vadí. Pozvánka bola
daná včas, keď chceli bojkotovať mali si to zariadiť
F. Vereš – bol oslovený, aby predniesol návrh, tak predniesol.
Mgr. Vargová – po doterajších skúsenostiach nechce 70 %, pretože niektorí občania jej to dali
pocítiť
Keďže iné návrhy neboli starostka obce dala hlasovať
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci navrhovaný plat starostu schválili
K bodu č. 11
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom k dispozícii v dostatočnom predstihu. Keďže
neboli žiadne otázky, pripomienky starostka dala hlasovať o návrhu Plánu kontrolnej činnosti
HK na 05/2015 – 10/2015
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci návrh schválili
K bodu č. 12
- V rámci rôzneho starostka obce prečítala žiadosť spoločnosti JUNIORGAME s.r.o.,
prevádzkovateľa stávkových hier – o stanovisko a o povolenie predávať žreby v obchode
a stávkovanie v krčme. Starostka odpovedala na otázky týkajúce sa činnosti stávkových
spoločností, že je upravená VZN, jedná sa iba o predaj, resp. tipovanie a nie o hracie
automaty.
Keďže neboli ďalšie otázky starostka obce dala hlasovať
prítomní – 3

za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

Poslanci súhlasné stanovisko schválili.
- USS Košice navýšil cenu pitnej vody. Porovnaním novej ceny a vyberanej sumy od
obyvateľov, ktorá už v sebe zahŕňa i náklady na prevádzkovanie, údržbu obecného vodovodu,
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nie je potrebné navýšiť u obyvateľov. Minulý rok bol náročný na odstraňovanie porúch, kedy
od januára 2014 do júla 2014 nebolo možné presne určiť poruchu na vodovode. Bol zvýšený
odber mesačne cca o 500 až 700 m3. K dnešnému dňu je nedoplatok na vode za rok 2014 zo
strany obyvateľov = 153,00€.
- obci vzrástli náklady na odpad – nárast počtu vývozu VK kontajnerov v súvislosti so
zmenami vo VZN
- záverečný účet k 31.12.2014 – úver na projekt verejné priestranstvo – splatený,
V tomto roku obec splatí úver za rekonštrukciu vodovodu, ostáva úver za dom smútku –
k dnešnému dňu 3815,00 €. Tento rok splatíme cca 1500,00 €
- starostka obce ďalej uviedla, že jej snahou bol vždy dosiahnuť prospech pre obec. V tejto
súvislosti sú potrebné projekty. Budú výzvy, z ktorých má snahu zrekonštruovať OcÚ, MŠ
(niekedy v 09/15 výzva) Sú to jej dva veľké projekty
Projekt SPP – vonkajší Fitnes – snaha umiestniť do parku
Projektová dokumentácia nie oprávneným nákladom.
F. Vereš – obecný majetok treba zveľadiť, ako sa zmení využitie budovy
Starostka – v súčasnosti v jednom priestore pracuje účtovníčka i úradníčka. Navzájom sa rušia
– riešenie stránok.
E Dudrík –ohliadka priestorov Hasičskej zbrojnice – futbalistami – zistili vysoké náklady na
rekonštrukciu, skôr by išli do slušných buniek na ihrisku
F. Vereš – väčšina športujeme, obec nežije z futbalu,
Starostka – bunky sa dajú riešiť cez MASKu, členom sú i futbalisti
MŠ – zateplenie
OcÚ – vypracovať štúdiu pre poslancov, potom projekt
V tejto súvislosti hlasovaním si pani starostka vyžiadala splnomocnenie, aby mohla dať
vypracovať štúdiu k plánovanej rekonštrukcii budovy požiarnej zbrojnice a na vypracovanie
projektovej dokumentácie k zatepleniu materskej školy.
prítomní – 3
za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)
Starostka obce prítomných informovala, že v dňoch od 03.07.2015 do 18.07.2015 čerpá
dovolenku. Počas jej neprítomnosti ju zastupuje Mgr. Katarína Timková.
K bodu č. 13
F. Vereš – kedy sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie vodovodu
Starostka – zhotoviteľ v súčasnosti pracuje v Česku
- v mesiaci 06/2015 bude robený odpočet vody
- deň matiek – pekné ohlasy, dobrá účasť, program
- MDD – starostka poďakovala za organizáciu, účasť, občania pochvaľovali zdravotníka –
praktická vec nie len pre deti.. Negatívne zistenie, že futbalisti predávali pivo, i keď dohoda
bola iná,
- starostka predostrela otázku dňa obce –sú nápady, predstavy? Konať sa bude 08.08.2015,
F. Vereš – futbalový turnaj, nohejbalový turnaj – vzal si pod patronát
Starostka – ako s pozývaním hostí – áno? – minimálne sponzorov.
prítomní – 3
za – 3
proti – 0
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)
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zdržal sa – 0

Dá vyrobiť tričká s erbom obce áno ?
prítomní – 3
za – 3
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)

proti – 0

zdržal sa – 0

F. Vereš – v letných mesiacoch premietať film vonku pri KD – na skúšku
K bodu č. 14
Na záver požiadala pani starostka zapisovateľa aby prečítal návrh uznesenia OZ z dnešného
zasadania a po prečítaní dala hlasovať
prítomní – 3
za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
(Vereš, Mgr. Timková, Dudrík)
K bodu č. 15
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Gyňove dňa 12.06.2015.
Zapísal: Ing. Peter Šoltés
Overovatelia:

Erik Dudrik

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

František Vereš

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