
1 
 

OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04.08.2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

 

 
Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Hostia: viď prezenčná listina 

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu rokovania 

  4.  Kontrola prijatých uznesení 

5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Gyňov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

Bod č. 1 

Zasadnutie otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hostí. 

 

Bod č. 2 

Za zapisovateľa určila starostka Bc. Jarmilu Horváthovú,  

za overovateľov zápisnice: Mgr. Katarínu Timkovú a Lukáša Jánošíka 

 

Bod č. 3 

Starostka oboznámila prítomných s navrhovaným programom OZ a následne dala hlasovať za schválenie 

programu.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Bod č. 4 

Kontrola prijatých uznesení 

 

Prebehla kontrola plnenia uznesení – na ostatnom zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne uznesenia s termínom 

kontroly.  

  

Bod č. 5 

Voľba Hlavného kontrolóra obce Gyňov 

 

Volebná komisia na voľbu HK pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: 

predseda – Mgr. Katarína Timková 

členovia – František Vereš, Erik Dudrík 

 

Starostka obce informovala prítomných o ospravedlnení neúčasti Erika Dudrika, člena volebnej komisie pri 

voľbe HK. Menovaný sa nemohol zúčastniť na zasadnutí, nakoľko je služobne odcestovaný. Navrhla, aby 

bol za nového člena volebnej komisie pri voľbe HK menovaný Lukáš Jánošík. 
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Starostka oboznámila prítomných, že na základe Uznesenia č. 38/2015 zo dňa 12.06.2015 o voľbe 

hlavného kontrolóra obce Gyňov bola doručená jedna obálka. Mgr. Katarína Timková otvorila obálku, 

doručenú dňa 15.07.2015, prečítala prihlášku Ing. Ladislava Nyulásziho a následne posúdila, že prihláška 

kandidáta na funkciu HK je úplná a správna v súlade s Usmernením č. 38/2015 zo dňa 12.06.2015. Do 

výberového konania bol zaradený iba jeden uchádzač a to Ing. Ladislav Nyulászi. Keďže neboli žiadne 

pripomienky ani návrhy, starostka dala verejne hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za HK obce Gyňov Ing. Ladislava Nyulásziho.  

 

 

Bod č. 6 

Rôzne 

 

6.1  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) 

 

Mgr. Denisa Vargová informovala prítomných, že ju oslovil pán Jozef Zlaczki a požiadal ju o predloženie 

Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na schválenie OZ. Predmetná 

zmluva pojednáva o zriadení vecného bremena na katastrálnom území obce Gyňov s parcelným číslom  

365/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  zapísanú v liste vlastníctva č. 730. Ide o pozemok, 

ktorý sa nachádza vedľa obecného parku a v blízkosti pozemku p. Zlaczkého. Na uvedenej parcele je 

potrebné previesť podzemné elektrické vedenie. 

Starostka dala hlasovať o pristúpenie k podpisu zmluvy s Východoslovenskou distribučnou, a. s. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

6.2  Poskytnutie dotácie na individuálne potreby na rok 2015 

 

Starostka informovala prítomných, že obci bola pridelená dotácia MFSR.  Účelovo určená dotácia vo výške 

7000,- € je pridelená na kapitálové výdavky  na úhradu nákladov akcie Varovný systém a rekonštrukcia 

rozhlasu v obci Gyňov. 

 

6.3  SPP projekt  

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že bola podaná žiadosť o schválenie projektu SPP – Ihrisko pre všetky 

generácie, ktorý sa v prípade schválenia bude realizovať v priestoroch obecného parku. 

 

6.4 Architektonická štúdia  - REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU GYŇOV 

 

Starostka informovala prítomných o vypracovaní Architektonického štúdia  - REKONŠTRUKCIA 

OBECNÉHO ÚRADU GYŇOV.  Vyzvala prítomných aby vyjadrili svoj súhlas respektíve nesúhlas s tým 

aby sa pokračovalo v projekte. Prítomný jednomyseľne vyjadrili súhlas nad pokračovaní v pripravovanom 

projekte, zároveň súhlasili aby sa vytvorila štúdia aj pre Materskú školu Gyňov. 

Starostka požiadala prítomných poslancov o flexibilitu, ak bude potrebné prerokovať podklady pre 

pripravovaný projekt.  
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6.5  Oboznámenie o personálnych zmenách 

 

Starostka informoval prítomných poslancov o personálnych zmenách na Obecnom úrade. Uviedla, že  pani 

Viera Oravcová, ktorá pracovala na pozícii účtovníčky od 01.10.2008  odchádza do dôchodku, ukončila 

pracovný pomer dohodou dňom 03.08.2015. Starostka jej poďakovala za odvedenú prácu a ústretový 

prístup. Ďalej uviedla, že na pozíciu účtovníčky bude presunutá Mgr. Jarmila Lachová. Na pozíciu 

pracovníka OcÚ bola prijatá Bc. Jarmila Horváthová. 

 

6.6  „Deň obce Gyňov – Sušed ponuknime še“ a 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Gyňov 

 

Starostka informovala, že prípravy na deň obce prebiehajú  priebežne. Vyzvala prítomných, aby sa 

zúčastnili príprav, ako aj upratovania po podujatí. K programu uviedla, že pozvaná p. Klimentová 

prisľúbila účasť hosťa. Tombola pre občanov  je zakúpená, taktiež boli roznesené obecné magnetky spolu 

s pozvánkou na podujatie. Navrhla, aby magnetky, ktoré sa zvýšili boli počas podujatia predávane za cenu 

0,50 €. Všetci prítomní vyjadrili súhlas s predajom magnetiek, ako aj s ich cenou. 

Navrhla, aby sa vyjadrili prítomní k ponuke objednať kameramana a príprave videozáznamu z podujatia. 

Prítomní vyjadrili nesúhlas so sumou 150 €.  

Starostka uviedla, že ako súčasť programu bude ohňostroj k 760. výročiu prvej písomne zmienke o obci 

Gyňov v hodnote 150,-€ a taktiež zmena pódia pre účinkujúcich , ktoré bude zapožičané z Hanisky 

v hodnote 350,- € (dovoz, montáž, demontáž)  s čím poslanci súhlasili.  

 

Mgr. Denisa Vargová informovala prítomných: 

- Poľovnícke združenie ÚBOČ Gyňov  pripraví 400 porcií gulášu 

- na podujatie je pripravených 6 stanov,  osvetlenie priestranstva pred KD a na ihrisku zabezpečí pán 

Juhász, ozvučenie zabezpečí pán Janotka 

- v prípade záujmu občanov sa predĺži zábava do 1:00 hod. 

-  

Bod č. 7 

  

Poslanec pán Vereš – kedy sa začnú práce na ďalšej etape rekonštrukcie vodovodu 

Starostka – zhotoviteľ v súčasnosti pracuje v Česku 

 

Bod č. 8 

 

V závere sa starostka poďakovala prítomným za účasť, zablahoželala novému Hlavnému kontrolórovi 

k zvolení do funkcie a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

V Gyňove, dňa 04.08.2015 

 

Zapísala: Bc. Jarmila Horváthová 

 

Overovatelia:  

 

Mgr. Katarína Timková   .......................................................... 

 

 

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

 

  

 

 

 

       Mgr. Denisa Vargová 

             starosta obce 

 


