
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gyňove, konaného dňa 17.03.2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadania 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola prijatých i opatrení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2015 

6. Rozpočet obce na rok 2015 

7. Žiadosti o dotácie 

8. Návrh na odpredaj parcely 

9. Doplnenie členov komisie 

10. Family reality 

11. Využitie hasičskej zbrojnice 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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 Lukáša 

Jánošika a Erika Dudríka. Prečítala program zasadania OZ. Návrhy, pripomienky zo strany 

poslancov neboli o programe dnešného rokovania dala hlasovať 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 

 

Program zasadnutia bol schválený  

 

K bodu č. 3 

Pani Mgr. Denisa Vargová skonštatovala, že na ostanom zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne 

uznesenia s termínom kontroly.  

 

K bodu č. 4 

Pani starostka uviedla, že predmetná správa bola 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 – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 
Poslanci predkladanú správu vzali na vedomie. 
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K bodu č. 5 

Starostka obce uviedla, že odborné stanovisko mali poslanci k dispozícii spolu s rozpočtom  

a vyzvala ich na pripomienkovanie, resp. otázky. Poslanec Erik Dudrik smeroval svoju otázku  

na štruktúru  odborného stanoviska. Na otázku poslanca odpovedal prítomný hlavný kontrolór 

obce Ing. Nyulaszi. Ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, pani starostka dala hlasovať 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 
Poslanci predkladané odborné stanovisko vzali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

Keďže návrh rozpočtu mali poslanci vopred k dispozícii, pani starostka obce Mgr. Denisa 

Vargová vyzvala poslancov na diskusiu k navrhovanému rozpočtu. Poslanci reagovali 

nasledovne: 

Mgr. Katarína Timková – rozpočet sa tvorí podľa predchádzajúceho rozpočtového obdobia 

Ing. Marek Šoltés – svoju otázku smeroval na hlavného kontrolóra obce – je navrhovaný 

rozpočet riešený programovo 

Ing. Ladislav Nyulaszi, hlavný kontrolór – OZ schválilo uznesením zmenu, že rozpočet 

nebude programovo riešený 

Ing. Marek Šoltés – už v minulosti upozorňoval na rezervy hlavne v energetickej oblasti. Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) už nie je platný, je tu nové programové 

obdobie a v nadväznosti na rozpočet je potrebné nastaviť nové kritéria 

Lukáš Jánošík – k rozpočtovej položke dotácie dal otázku – v súčasnosti je 2.500,- €, minulý 

rok bolo 2.000,- €. Podľa čoho je stanovená suma? 

Mgr. Denisa Vargová, starosta obce – je to podľa predpokladaného záujmu o dotácie 

a samozrejme finančných možností. Návrh rozpočtu bol robený skôr, žiadosti o dotácie na r. 

2015 prišli neskôr. Ak subjekt bez právnej subjektivity žiada o dotáciu – Ženská spevácka 

skupina- ta je riešená z prostriedkov repre fondu starostu. 

Ing. Marek Šoltés – aká je tvorba a využitie rezervného fondu 

Mgr. Denisa Vargová – rezervný fond je tvorený prebytkom hospodárenia 

z predchádzajúceho roka, možno použiť iba na kapitálové výdavky, havarijné stavy, 

s rozpočtom nemá nič 

Mgr. Katarína Timková – s rozpočtom sa v priebehu roka pracuje – rozpočtové opatrenia 

Z radov poslancov neboli ďalšie otázky, pani starostka dala hlasovať o predloženom rozpočte 

obce na rok 2015 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 
Rozpočet obce na rok 2015 v predloženej podobe bol schválený. 

 

K bodu č. 7 

Starostka obce Mgr. Denisa Vargová podala informáciu poslancom o žiadostiach o dotáciu, 

ktoré boli obci doručené. Prečítala VZN o poskytovaní dotácií a následne jednotlivé žiadosti  

- Ženská spevácka skupina 300,- € 

- Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Gyňov – 400,- € 

Títo dvaja žiadatelia nemajú právnu subjektivitu – prideľovanie dotácie je z repre fondu 

- TJ Slovan Gyňov 1.200,- € (minulý rok dostali 1.000,- €) 
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- Rímsko-katolícka cirkev, filiálka Gyňov – 1.500,- € 

- OZ východné rieky – 500,- € 

Pani starostka k prerokúvanej téme otvorila diskusiu 

Mgr. Katarína Timková – ženská spevácka skupina reprezentuje obec Gyňov, v súčastnosti 

majú doprovod harmonikára, ktorý za každé vystúpenie berie 20,- €. Skúšky sú zdarma. 

Dopravu zabezpečuje na vlastné náklady Mgr. Katarína Timková, speváčky spievajú bez 

nároku na odmenu. 

Erik Dudrík –  možnosti delenia sú 2.500,- € reprefond a 2.500,- rozpočet? 

Mgr. Denisa Vargová – z repre fondu su financované i iné akcie, napr. deň obce 

František Vereš – speváčky reprezentujú obec, dôchodcovia pomáhajú obci, dôchodcovia 

minimálne z morálneho hľadiska zaslúžia si, súhlasí 300,- a 400,-  

Lukáš Jánošík – speváčkam 300,- , dôchodcom 400,-  

Ing. Marek Šoltés – 400,- € 

Erik Dudrík – súhlasí 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu na dotácie pre ženskú spevácku skupinu 300,- € 

a Klub dôchodcov pri OcÚ Gyňov 400,- € 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 
Predložené žiadosti  boli schválené 

 

Mgr. Denisa Vargová -  k dnešnému dňu zo strany TJ Slovan Gyňov nebolo predložené 

vyúčtovanie dotácie poskytnutej na rok 2014. Podľa VZN sú povinní dotáciu  vrátiť. Je 

koniec marca, zmluva bola podpísaná – v nich čl III bod 6 prijímateľ bezodkladne predloží do 

31. 01. nasledujúceho roka vyúčtovanie 

Ing. Ladislav Nyulaszi – sú to verejné prostriedky, prísne dokladovateľné, účelovo viazané, 

musia byť hospodárne využité, použité v danom roku, v roku na ktorý sú poskytnuté 

TJ Slovan P. Dušan Jacko – problém je, že sa prelínajú obdobia – účtovné kalendárny rok 

a športový rok sezóna jar a jeseň. Znamená to, že nie je nárok na novú dotáciu? vrátenie 

prostriedkov? 

Erik Dudrík – minulý rok boli poskytnuté dotácie i iným žiadateľom? 

Mgr. Denisa Vargová – OZ Abovská osa – doteraz nepredložili vyúčtovanie, 

a Rímskokatolícka cirkev, filiálka Gyňov – vyúčtovanie predložili v októbri 2014 

P. Dušan Jacko – čo teraz? VZN interný doklad 

Mgr. Denisa Vargová – je to zákon obce, minulý rok p. Bučko predložil vyúčtovanie 

v termíne. Abovská osa bola upozornená v januári 2015 

P. Dušan Jacko – dá sa stanoviť nový termín? 

Ing. Marek Šoltés – otázka na kontrolóra obce - je možnosť požiadať o nový termín? 

Mgr. Denisa Vargová – nový termín je do 31.03.2015 

P. Dušan Jacko – informoval prítomných o systéme hry, zmenách urobených zo strany SFZ, 

dopad na financovanie klubu, o súčasnom postavení klubu a výhľadových plánoch do roku 

2016 

 

OZ východné rieky – reprezentant Mgr. Tomáš Oravec, pre pracovnú zaneprázdnenosť 

neprítomný, informáciu poslancom podala pani Vierka Oravcová. Spoločne so ženskou 

speváckou skupinou majú v pláne nahrať CD nosič,  

Rímskokatolícka cirkev – poslanec Erik Dudrík informoval o plánovaných prácach na objekte 

gyňovský kostol – vnútorné omietky, elektroinštalácia, ozvučenie, drobné opravy strechy 

Erik Dudrík – na školení poslancov bolo povedané, že nie je možné poskytnúť dotáciu cirkvi 
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Mgr. Denisa Vargová – dotácia je z vlastných zdrojov, je účelová, investície smerujú do 

nehnuteľnosti, ktorá je v obci 

František Vereš – minulý rok načas dali vyúčtovanie 

Mgr. Katarína Timková – ako môže pomôcť Mgr. Oravec pri Dni obce 

Vierka Oravcová – požadovaná suma vykrýva čisté náklady na CD, v minulosti moderoval, 

požičal vlastnú aparatúru na ozvučenie na obecné akcie, plánuje i v budúcnosti 

Mgr. Denisa Vargová – v minulosti sa v obci konal festival Čardášové slávnosti, ktorý bol 

jeho projektom v spolupráci s pani starostkou. Vďaka tomu obec nadobudla materiálne 

vybavenie (stany, PC,...) 

František Vereš – je potrebné podporiť  

Mgr. Denisa Vargová – na jednej strane máme balík prostriedkov na druhej požiadavky, je 

potrebné rozdeliť 

Lukáš Jánošík – ak by sa krátili všetkým požiadavky o 24 % újde sa každému 

Mgr. Katarína Timková – minulý rok TJ Slovan pýtal menej dostal viac, RKC pýtali viac 

dostali menej a východné rieky nežiadali, čo keby to bolo naopak a i OZ východné rieky by 

dostali podľa žiadosti 

Starostka vyzvala poslancov, aby prezentovali svoje návrhy 

Lukáš Jánošík –  OZ vých. rieky 380,-   RKC Gyňov 1125,- TJSlovan 900,- 

Mgr. Katarína Timková – OZ vých. rieky 500,-  RKC Gyňov 1500,- TJ Slovan 500,- 

František Vereš –  OZ vých. rieky 400,-   RKC Gyňov 1200,- TJ Slovan 900,- 

Ing. Marek Šoltés –  OZ vých. rieky 400,-   RKC Gyňov 1200,- TJ Slovan 900,- 

Erik Dudrík –   OZ vých. rieky 400,-   RKC Gyňov 1200,- TJ Slovan 900,- 

Následne starostka obce dala hlasovať o návrhu na dotácie  pre OZ vých. rieky 400,- pre RKC 

Gyňov 1200,- , pre TJ Slovan 900,- 

 

Hlasovanie o dotácii pre OZ vých. rieky 400,- € 

prítomní – 5  za – 4     proti – 1  zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,   (Mgr. Timková) 

Ing. Marek Šoltés, František Vereš    
Predložený návrh na dotáciu  bol schválený 

 

Hlasovanie o dotácii pre RKC Gyňov 1200,-€ 

prítomní – 5  za – 4     proti – 1  zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,   Mgr. Timková 

Ing. Marek Šoltés, František Vereš     
Predložený návrh na dotáciu  bol schválený 

 

Hlasovanie o dotácii pre TJ Slovan 900,-€ 

prítomní – 5  za – 4     proti – 1  zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  Mgr. Timková  

   Ing. Marek Šoltés, František Vereš 

Predložený návrh na dotáciu  bol schválený 

 

 

 

K bodu č. 8 

Starostka obce Mgr. Vargová stručne informovala o podstate problému p. Vincenta Kántora 

s parcelou 366/58 k.ú. Gyňov. V roku 1980, (19.06.1980) za 924,- Kčs odkúpil menovaný 

predmetnú parcelu od MsNV Gyňov. Rozloha 231 štvorcových metrov. Po konzultácii 

s kontrolórom obce bude riešené odpredajom  s osobitým zreteľom  - formálne náležitosti 

vyrieši obec na náklady žiadateľa t.j. zameranie skutkového stavu a predloženie nového 

geometrického plánu ako aj predloženie návrhu na kúpnopredajnú zmluvu.  
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Keďže iné návrhy neboli pani starostka dala hlasovať 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

František Vereš 
 Poslanci postup schválili 

 

K bodu č. 9 

Zmenou poslancov po komunálnych voľbách 2014 sa uvoľnilo jedno miesto v „Komisii pre 

vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Gyňov“ 

V súčasnosti v komisii pôsobia Mgr. Katarína Timková – predseda, Ing. Marek Šoltés – člen, 

Za nového člena bol navrhnutý poslanec František Vereš. 

 

Keďže iné návrhy neboli starostka obce  dala hlasovať 

 

prítomní – 5  za – 4     proti – 0 zdržal sa – 1  
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,     František Vereš 

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

Poslanci navrhovaného člena komisie schválili 

 

 

K bodu č. 10 

Investor Family reality požiadal o záväzné stanovisko k realizácii IBV  Malý Gyňov. 

Podklady boli rozposlané – návrhy pripomienky 

Erik Dudrík – spojením mapy a projektu plánovaná cesta šírky 8 m, reálne cesta nad 

pozemkami p. Holoda a Demku je iba 4,5 m. Požiadavka na rozšírenie. Čo bude s jej údržbou 

v zime? 

Mgr. Denisa Vargová – cesta je vo vlastníctve a správe SPF. Family reality túto cestu necháva 

tak nerieši ju, oni si riešia vlastné - cesta na vlastnom pozemku.  Samostatne si riešia verejné 

osvetlenie, NN rozvody 

František Vereš – ľudia, ktorí to kúpia tu budú žiť a developer odíde, zanechá problémy 

Mgr. Denisa Vargová – je potrebné stanoviť podmienky, asfaltová cesta,  

Erik Dudrík – odvodnenie dolnej cesty, horná hrana cesty SPF 

Starostka dala hlasovať o doterajších podmienkach – asfaltova cesta, verejné osvetlenie, 

odvodnenie cesty SPF 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,     

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

   František Vereš 
Poslanci návrh schválili  

 

 

K bodu č. 11 

TJ Slovan Gyňov  písomne požiadal obec o možnosť zriadenia šatní a sprchy pre futbalistov 

v priestoroch hasičskej zbrojnice (ďalej HZ). 

P.Dušan Jacko  informoval prítomných o situácii TJ Slovan v ligovej súťaži o podmienkach 

ich pôsobenia a nárokoch SFZ na ich klub. V súčasnosti sú na druhom mieste III. triede 

súťaže. 
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Mgr. Denisa Vargová – p. Šároši v októbri 2014 prejavil záujem o správcu multifunkčného 

ihriska (MFI). Rovnako v tom čase požiadal o priestory HZ. V marci 2014 bola táto možnosť 

ponúknutá TJ zo stany obce, keď mali záujem o výstavbu šatní a baru v lokalite ihriska.  

P. Ľubo Šároši – ponuka platí 

Mgr. Denisa Vargová - Poslanci Marek Šoltés a Lukáš Jánošík sa zúčastnili pracovného 

stretnutia kde boli zo strany starostky obce prezentované zámery s objektami HZ a OcÚ. Bolo 

by dobré zosúladiť zámery TJ a obce a to v súvislosti s pripravovanými projektami v rámci 

nových výziev.  

Dušan Jacko – teraz je šanca postúpiť z III. triedy vyššie, ale zo strany SFZ je posledná 

podmienka, ktorá keď nebude splnená do 9/2016, nie je šanca viac postúpiť. Tri štvrtiny 

hráčov sú z Gyňova. Potrebné sú šatne, sprchy, WC, prípravka žiaci dorast. Ak odíde staršia 

generácia futbal končí. Nemáme záujem držať futbal pre cudzích hráčov.  

Ing. Marek Šoltés – je potrebné plánovanie výhľadov, je to obecný majetok, obec by mala 

financovať. Treba začať jednať. 

Mgr. Denisa Vargová – nie je problém poskytnúť objekt ale financovanie. Ako starostka 

podala 4 projekty so športovou  tématikou. Marek, Lukáš a ani samotná TJ Slovan žiaden. Nie 

je mi to ľahostajné preto využívam možnosti pomôcť. 

Marek Hudák – TJ mala sponzora na bar, OZ odmietlo 

Dušan Jacko – navrhujem ohliadku objektu HZ spoločne, pripraviť seriózny rozpočet, práca 

sa dá urobiť svojpomocne,  TJ ide o financie.  

Mgr. Denisa Vargová – začínajú nové výzvy v rámci programu rozvoja vidieka, je tu 

možnosť požiadať o dotáciu prostredníctvom MAS, pričom TJ Slovan je členom. V minulosti 

sa podarilo získať dotáciu na detské ihrisko, multifunkčné ihrisko 

František Vereš – provizórne riešenie sa dá urobiť i svojpomocne 

Prítomní sa dohodli na termíne, že do 31.03.2015 vykonajú spoločnú ohliadku HZ. 

 

K bodu č. 12 

Starostka obce privítala hostí p. Adam Štefánek a Eduard Kráčmer, zo spoločnosti  

Adaptivare, tvorcovia WEB stránok. Spoločnosť vyvíja nový modul riešenia WEB stránok 

v súlade s platnou legislatívou. Do dvoch mesiacov by mala byť funkčná verzia. Sľubujú 

jednoduchý prístup, spravovanie, a moderný dizajn. Spôsob zaobstarania a upgratovania 

formou zakúpenia licencií. Predpoklad 1. Licencia úvodná cca 400,- €, následne ďalšie cca 

150,- €. Spravovanie stránky v sume cca 10,- € bez DPH mesačne. Pani starostka hosťom 

poďakovala za prezentáciu.  

Pani starostka v ďalšom uviedla, že v roku 2014 podala projekt na ministerstvo financií na 

rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Neprešiel. Ďalšie projekty na materskú školu – športové 

vybavenie, Obec je súčasťou pilotného projektu elektronizácie miest a obcí DEUS- z tohto 

projektu získame nové počítače, notebooky, multifunkčné zariadenie. 

Harmonogram zasadnutí OZ, na žiadosť pána kontrolóra sa budú konať vo štvrtok v tieto 

dni 11.06.2015, 10.09.2015, 10.12.2015. Poslanci iné návrhy nedali. 

Hlasovanie  

 prítomní – 5  za – 5      proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, František Vereš 

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková,  

 

Poslanci návrh schválili 

 

Pani starostka informovala poslancov o pláne činnosti na rok 2015, 08.08.2015 deň obce. Zo 

strany občanov vznikla požiadavka na organizovanie majálesu. Je zakomponovaný do plánu. 

Iné návrhy neboli  

Hlasovanie  
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prítomní – 5  za – 4     proti – 0 zdržal sa – 1  
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,     Ing. Marek Šoltés 

František Vereš, Mgr. Katarína Timková,  

 

Poslanci návrh schválili 

 

Brigáda v obci sa bude konať dňa 18.04.2015, predbežne sú plánované práce na dome 

smútku, skalka, kvetináče,  

 

V rámci rozpočtu bola spomenutá materská škola – šetrenie energiami. Cez environmentálny 

fond projektová dokumentácia . Doteraz je zateplený strop. Rekonštrukcia elektrovedenia 

predbežne vychádza na 7.500,- €. Cez výzvy sa dá získať 13.000,- € 

František Vereš – cez obecný rozpočet náročné na financie, jedine cez projekty 

Potrebné mať pripravené projekty 

Ing. Marek Šoltés – potrebné pracovné stretnutie, neplatí PHSR, vypracovať zásobník 

projektov, stanovenie priorít, zámery. 

Mgr. Denisa Vargová – pracovné stretnutie s cieľom vyhodnotiť starý PHSR a obnovenie 

10.04.2015. 

Ing. Marek Šoltés – prezentoval upozornenie od občanov, orezávanie lipy na Malogyňovskej, 

porušenie zákona, ochrany prírody, treba vykonávať odborne 

Ing. Peter Šoltés – netreba zveličovať, stromy v Košiciach sa bežne orezávajú i lipy, lipa je na 

obecnom  pozemku, tienila verejnému osvetleniu. 

František Vereš – v minulosti v Čani privolaný PZ SR, ten zdokumentoval  a požiadal 

o oficiálne stanovisko Štátnu ochranu prírody 

 

Starostka prečítala návrh prevádzkového poriadku pre multifunkčné ihrisko. 

Ľubo Šároši – bolo by vhodné nejakú info tabuľu ohľadne rezervácií ihriska. 

Erik Dudrík – informácie môžu byť i na web stránke 

Hlasovanie o navrhovanom prevádzkovom poriadku 

 

prítomní – 5  za – 4     proti – 0 zdržal sa – 1 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,     Ing. Marek Šoltés 

František Vereš, Mgr. Katarína Timková 
Poslanci prevádzkový poriadok schválili 

 

 

Pán Mačala z Národnej transfúznej stanice ponúkol možnosť odberu krvi v obci. Potrebné 

zistiť záujem aspoň 30 ľudí 

 

Starostka informovala o nedoplatkoch FO na daniach za rok 2014 suma 723,- € 

 

Ďalej informovala o tom, že obec naďalej nemá správcu domu smútku, upovedomila 

prítomných čo táto funkcia obnáša a ako je platená. 

 

Ing. Marek Šoltés – treba dohodnúť termín stretnutia k PHSR 

Mgr. Denisa Vargová – navrhuje 1 deň mimo obce, intenzívne sa venovať problematike 

Erik Dudrík – najprv by bolo vhodné spoločne prejsť dedinu a potom stretnutie 

Miroslav Dudrík – krádeže, pokusy o vlámanie sa do auta, odcudzenie auta, prečo sa nesvieti 

celú noc 

Ľubo Šároši – po zhasnutí verejného osvetlenia je nebezpečné pohybovať sa po obci, 

nebezpečenstvo úrazu 
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Starostka návrh na svietenie i v noci skúšobne do marca 2016 

Hlasovanie 

 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková 
František Vereš,  

Poslanci schválili svietenie i v nočných hodinách 

 

Na záver požiadala pani starostka zapisovateľa aby prečítal návrh uznesenia OZ z dnešného 

zasadania a po prečítaní dala hlasovať 

prítomní – 5  za – 5     proti – 0 zdržal sa – 0 
   Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  

Ing. Marek Šoltés, Mgr. Katarína Timková 
František Vereš 

Poslanci schválili Uznesenia OZ zo dňa 17.3.2015  

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

V Gyňove dňa 17.03.2015. 

 

Zapísal:  Ing. Peter Šoltés 

 

Overovatelia: 

 

 

Erik Dudrík   ...................................................... 

 

 

Lukáš Jánošík   ........................................................ 

 

 

 

 

 

         Mgr. Denisa Vargová 

              starosta obce 


