OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2017 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Poslanci OZ: Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík
Hostia: viď prezenčná listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesení
Záver

Bod č. 1
Zasadnutie OZ otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hostí.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov zápisnice: Františka Vereša a Erika
Dudríka.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Starostka uviedla, že na poslednom zasadnutí OZ, neboli prijaté žiadne uznesenia.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Starostka prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania. Vyzvala poslancov aby sa
vyjadrili, či má niekto z poslancov návrh na doplnenie programu. Keďže nikto nemal námietky na doplnenie
programu, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia.

1

Bod č. 5

Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Starostka vyzvala Mgr. Janu Schubertovú, pracovníčku obecného úradu, aby uviedla podrobnosti
k predloženému návrhu VZN. Schubertová uviedla, že v lehote na predloženie pripomienok
neboli obecnému úradu doručené žiadne pripomienky. Ďalej uviedla, že predložený návrh bol
doručený poslancom, informovala o predmete návrhu VZN č. 3/2017. Starostka vyzvala
prítomných, aby pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
Bod č. 6

Rôzne
6.1 Žiadosť Ing. Silvie Czetöovej – Odkúpenie časti prístupovej cesty
Pristúpilo sa k prerokovaniu žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku. Obecné zastupiteľstvo na
poslednom OZ dňa 19.09.2017 uznesením č. 156/2017 schválilo odpredaj obecnému majetku o výmere cca
40 m2 so špecifikovaním bližších podmienok obce v kúpnej zmluve. Žiadateľka bola vyzvaná na doplnenie
geometrického plánu. Doplnenie žiadosti bolo zaslané poslancom OZ. Starostka vyzvala prítomných
poslancov, aby sa po nahliadnutí do geometrického plánu k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Starostka – P. Czetöová predložila geometrický plán, ja som to konzultovala s právnikom, že si do kúpnej
zmluvy môžeme dať vecné bremeno. Ale, ak obec niečo predá, nemôže potom vlastníkovi nariadiť, aby si to
neoplotil. Podľa návrhu z geometrického plánu sa jedná o 46 m2. Odkupujúca tam chce umiestniť oplotenie,
stĺpy a laná.
Dudrík Erik – Chcem sa spýtať, že koľko ostane priestoru medzi novo oploteným pozemkom a našim
úradom?
Starostka – Úzky priestor, viď. geometrický plán. Pri predaji musíme dať urobiť na náklady p. Czetöovej
súdnoznalecký posudok, ktorý určí cenu pozemku. Obec nemôže dať svojvoľne cenu.
Dudrík Erik – Podľa mňa ostane malý priestor po oplotení, a preto bude lepšie dať pozemok do dlhodobého
prenájmu na 10-20 rokov ako ho predávať.
Vereš František – V prípade zriadenia vecného bremena, ak budú potrebné nejaké opravy na danom
pozemku, nech ťarchu znáša aj ďalší majiteľ, ak to náhodou predá. Nech je to uvedené v zmluve, že súhlasí
s prístupom na pozemok v prípade nejakej pohromy.
Šoltés Peter – Aký je hlavný dôvod odkúpenia cesty?
Starostka – Chcú si upraviť prístupovú cestu, dajú tam len stĺpiky a laná.
Šoltés Peter – Podľa mňa je neadekvátne znižovať hodnotu majetku obce, len z takého dôvodu, aký uviedla.
Nyulaszi Peter – Navrhnite dlhodobý prenájom, keď už je urobený geometrický plán.
Mgr. Timková Katarína – Súhlasím, a ak by náhodou svoj majetok predali tak zmluva o prenájme zaniká.
Vereš František – Nesúhlasím s odpredajom, ale s dlhodobým prenájmom.
Starostka – Navrhujeme dlhodobý prenájom, cez osobitný zreteľ, tým sa zruší uznesenie č. 156/2017 zo dňa
19.09.2017.
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Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík
Mgr. Katarína Timková

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zrušilo uznesenie č. 156/2017 zo dňa 19.09.2017 a schválilo

dlhodobý prenájom obecného majetku o výmere 40 m2.
6.2
Schválenie členského príspevku vo výške 255 eur a mimoriadneho členského vkladu vo výške 1 034,50
eur do Miestnej akčnej skupiny – MAS Hornád – Slanské vrchy o. z.
Starostka obce oboznámila poslancov o tom, že sme dali žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z MAS
Hornád – Slanské vrchy o. z.. Boli sme úspešní a na Valnom zhromaždení MAS Hornád – Slanské vrchy o.
z., ktoré sa konalo 01.12.2017 sa rozhodlo o výške mimoriadneho vkladu, ktorý musia všetky členské obce
(29 obcí) zaplatiť v sume 1 034,50 eur na zabezpečenie financovania administratívnej prevádzky. Suma
členského príspevku je vo výške 255 eur.
Vyzvala poslancov, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Starostka – Cez MAS Hornád – Slanské vrchy o. z. už obec získala finančné prostriedky, ktoré sme čerpali
na vybudovanie multifunkčného ihriska a detského areálu. Teraz budeme opäť môcť čerpať 35 000 eur, napr.
na opravy budov, domu smútku, cyklotrasy, oddychovej zóny a na podporu vzdelávania. My sa rozhodneme,
aký projekt chceme.
Mgr. Timková Katarína – Členské sa vypočítava podľa toho, aká je veľká obec, podľa počtu obyvateľov?
Starostka – Nie, členské je rovnaké pre všetkých 29 obcí, ktoré sú v MAS Hornád – Slanské vrchy o. z.
Dudrík Erik – To je ročne, alebo mesačne?
Starostka – To je členské na rok, na najbližšom OZ sa rozhodneme a schválime tie projekty, o ktoré budeme
mať záujem.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo členský príspevok vo výške 255 eur a mimoriadny členský
vklad vo výške 1 034,50 eur do Miestnej akčnej skupiny – MAS Hornád – Slanské vrchy o. z.
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6.3
Schválenie rozšírenia individuálnej bytovej výstavby na ulici Malogyňovská
Starostka obce privítala p. Mušinskú, ktorá zastupuje vlastníka pozemkov parc. č. „E“ 323/1, 322, 321/1,
321/2, 321/3 p. Libu. Oboznámila poslancov s územným plánom individuálnej bytovej výstavby na ulici
Malogyňovská. Obci bola doručená žiadosť o schválenie a rozšírenie individuálnej bytovej výstavby na
pozemkoch parc. č. „E“ 323/1, 322, 321/1, 321/2, 321/3 v k. ú. Gyňov. Tieto pozemky vlastník geometrickým
plánom rozparceloval na stavebné pozemky viď. návrh. Vyzvala poslancov aby sa k predmetnej žiadosti
vyjadrili.
Starostka - Tým, že túto žiadosť o rozšírenie IBV schválime, vzniknú nové stavebné pozemky a vlastník
urobí asfaltovú cestu a potom to prevedie na obec.
p. Mušinská – Tá časť, ktorá bola v územnom pláne sa už zriešila, teraz ide o ďalšie parcely kde vznikne cca
7 stavebných pozemkov. Predložila návrh k nahliadnutiu, že ako to bude vyzerať. Ak by obec súhlasila,
oficiálne by sa cesta riešila okruhom. Uvažujeme aj o parku pre deti, nakoľko záujem o IBV majú
predovšetkým mladé rodiny s deťmi.
Dudrík Erik – Bude tam chodník?
p. Mušinská – Áno v stavebnom povolení je riešený zelený pás, chodník a odvodnenie dažďovej vody.
Dudrík Erik – Ešte v minulosti sme žiadali, aby tam bol rigol, kde končia pozemky, je to už vyriešené?
p. Mušinská – Momentálne je odvodnená cesta a je tam rigol, všetko je na dohode investora a majiteľa. P.
Liba stále jednal s obcou férovo.
Dudrík Erik – Nezabudnúť na IS a rigol.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo rozšírenie individuálnej bytovej výstavby na ulici
Malogyňovská.

6.4.
Porucha na obecnom vodovode
Starostka obce oboznámila poslancov o poruche, ktorá sa stala na starom vodovode pri cintoríne.
Poruchu sa po pár hodinách podarilo odstrániť, ale aj napriek tomu bol veľký únik vody.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Poslanci vzali na vedomie informáciu o poruche, ktorá sa stala na starom vodovode pri cintoríne.
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6.5
Schválenie účasti na hokejovom turnaji
Starostka obce oboznámila poslancov, že sa obec môže zapojiť do regionálneho hokejového turnaja.
Rozlosovanie sa už konalo. Vklad je 200 eur. Vyzvala poslancov, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo účasť na hokejovom turnaji so štartovným vkladom 200
eur.

6.6.
Stolnotenisový turnaj
Starostka obce oboznámila poslancov, že v sobotu 16.12.2017 sa uskutoční stolnotenisový turnaj,
tretí ročník. Ceny pre víťazov zabezpečí obec. Hlavný zodpovedný za akciu je p. poslanec Vereš
František.

6.7.
Vysvetlenie prebytku peňazí v rozpočte obce pre školstvo - p. Patrik Budai
01.12.2017 prišiel list od p. Budaia adresovaný obecnému zastupiteľstvu. Starostka obce list
prečítala. Upozornila, že na poslednom zasadnutí OZ sa k tomu už vyjadrovala. Vyzvala poslancov,
aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Starostka - Tak ako som minule povedala, do týchto výdavkov sa zarátavajú aj kapitálové výdavky, ktoré
tam p. Budai neuviedol a číselné údaje bral zo skutočnosti, pritom v žiadosti píše o rozpočte. Rozpočet
robíme na začiatku roka, je to plán a financie podielových daní sú tiež informatívne. Ak sa peniaze zvýšia,
to sa prerokuje v Záverečnom účte obce za predošlý rok a následne sa odvádzajú na rezervný účet, bez
ohľadu na to či sú z MŠ, z KD, z OcÚ. Tieto financie sa používajú pri havarijnom stave a na iné účely po
schválení OZ. S p. účtovníčkou sme si to prechádzali, napr. keď v roku 2016 odišla p. kuchárka do
dôchodku, pracovali na jej pozícii dôchodkyne, tým pádom sa peniaze ušetrili, alebo keď sme nemali
vedúcu školskej jedálne, tak som túto činnosť vykonávala ja bez nároku na odmenu.
Dudrík Erik – Unikla mi pointa.
p. Budai – Ako funguje rozpočet obce? Ja som myslel, že sú tam skutočné údaje?
p. Nyulaszi – Rozpočet je plán, ktorý sa vypracováva na 3 roky dopredu, skutočnosť je iná.
p. Budai – Takže to je všetko len hmla, tak potom čo tam dávate na stránku obce? Vy p. Nyulaszi ste dobrý

vymývač mozgov.
p. účtovníčka – My nemôžeme vedieť, čo nám vyskočí v priebehu roka, keďže je to plán, ktorý sa robí vopred.
Starostka – P. Budai, vy ste tam nezahrnuli kapitálové výdavky, napr. 5 % na zatepľovanie škôlky.
p. Budai – Z toho mi vyplýva, že je mi zbytočne študovať ten rozpočet, ktorý je na stránke obce.
Starostka – Ale to nikde nie je dané, že 40 % musí ísť na škôlku, niekedy treba dať viac, niekedy menej,
podľa situácie. Pointa p. Dudrík je tá, prečo p. Budai musí platiť 15 eur školné, keď je prebytok peňazí
v kapitole MŠ A ŠJ.
Dudrík Erik – Ale to bolo minule povedané riaditeľkou MŠ, že sa výška školného schvaľovala a jediný p.
Budai bol proti tomu.
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Starostka – Máme zápisnicu z rodičovského združenia, kde bol predložený návrh na zvýšenie poplatku
rodičom riaditeľkou MŠ dňa 21.04.2014 a 26.08.2014 p. Budaiová bola prítomná a svojim podpisom
potvrdila, že súhlasí s navrhovaným poplatkom.
Mgr. Timková Katarína – Som nepochopila p. Budai, vy vlastne chcete aby ste neplatili školné?
p. Budai – Áno.
Mgr. Timková Katarína – Ale prečo by som ja mala znášať to, aby išli peniaze len do škôlky?
Dudrík Erik – Tu ide o pohľad p. Budaia, prečo sa musia dať všetky prebytočné peniaze na škôlku.

Vereš František – Aj keby bol prebytok, to neznamená, že sa teraz musia všetky peniaze použiť. Je
to rezerva, ktorá sa použije v prípade havárie alebo poruchy.
Poslanci sa zhodli na tom, že keďže výška školného bola riadne odsúhlasená všetkými rodičmi a
nikto nebol proti, už sa s touto témou nebudú ďalej zaoberať.
Bod č. 7
Diskusia
Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie.
p. Budai – Chcem sa opýtať, či má starostka stále dvihnutý plat?
Starostka – Áno.
p. Budai – P. Vereš a na pani starostke netreba šetriť?
Vereš František – Toto teraz neriešime.
p. Budai – Takže na niekom treba šetriť a na niekom nie.
Vereš František – Každý sa môže vyjadriť k tomu, ty si sa vyjadril. Podľa mňa by sa mali vyjadriť aj iní
rodičia. Ale tým pádom, že sa nikto iný nevyjadril, všetci súhlasia je tvoja žiadosť neopodstatnená.

Šoltés Peter – Čo si p. Budai predstavujete pod pojmom šetriť na p. starostke?
p. Budai – Veď ste povedali, že treba šetriť.
p. Šoltés Peter – Treba sa zúčastňovať akcií obce, podieľať sa na zveľaďovaní obce, prejsť sa po
obci ako sa rozvíja k lepšiemu. Keby ste boli na vianočnej akadémii, videli by ste, aký mala úspech
a za to vďačíme p. starostke. P. Budai ste rád, že žijete v našej obci?
p. Budai – Nie, nie som.
Jánošík Lukáš – Prečo sa skrátil plot cintorína?
Starostka – Podľa geometrického plánu, ktorý sme dali urobiť, je to oplotené presne tak ako má byť.
Šoltés Peter – Na dome smútku z boku zateká, treba to riešiť.
Starostka – Riešime to, poisťovňa nám to nechcela preplatiť, preto sme jej vypovedali zmluvu.
Mgr. Timková Katarína – Vzdávam sa svojich odmien za rok 2017.
Dudrík Erik – Takisto sa vzdávam odmien za rok 2017 a navrhujem svoju odmenu dať p. Budaiovi
p. Budai – Nie, to si nechaj.
Starostka ukončila diskusiu.
Starostka – Chcem Vás ešte informovať o tom, že ja som nepozývala RTVS na našu vianočnú
akadémiu. Oni sa sami ozvali, či nemôžu niečo natočiť.
Čo sa týka akadémie, už v nedeľu som ďakovala, ale chcem ešte aj Vám povedať, že veľký podiel
na tom mala p. Mária Dudríková, riaditeľka MŠ.
Chcem sa poďakovať za vašu prácu, podporu a opodstatnenú kritiku, ktorá ma stále posúva ďalej.
Dokážete podporiť projekty. Aj dievčatám ďakujem, že bezproblémovo pracujú v úrade.
Mgr. Timková Katarína – Ja sa chcem poďakovať starostke, viem koľko a čo financovala z vlastnej
peňaženky. Je stále ústretová voči nápadom, stále sa s nami radí. Stará sa. Netreba pozerať len na
peniaze. Odozva ľudí hovorí za všetko. Sú spokojní , ako aj teraz s vianočnou akadémiou.
Starostka – Ďakujem Vám a prajem Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov.
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Bod č. 8

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 9
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
V Gyňove, dňa 12.12.2017
Zapísal: Mgr. Jana Schubertová
Overovatelia:
František Vereš
Erik Dudrík

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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