OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.09.2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov

Prítomní:

Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Poslanci OZ: Erik Dudrík, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík, od bodu 5.2 František
Vereš
Hostia: viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Schválenie VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Gyňov
5. Rôzne
6. Prijatie uznesení
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 Augustínovú,
za overovateľov zápisnice: Mgr. Katarínu Timkovú a Lukáša Jánošíka
Starostka oboznámila prítomných s navrhovaným programom OZ a následne dala hlasovať za schválenie
programu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Poslanci schválili navrhovaný program OZ.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Schválenie VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Gyňov
Starostka vyzvala prítomných aby vyjadrili námietky alebo návrhy na doplnenie predloženého VZN č.
1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
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odpadových vôd na území obce Gyňov, ktoré im bolo doručené na preštudovanie pred zasadnutím OZ.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Návrh VZN č. 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp,
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Gyňov.
Bod č. 5
Rôzne
5.1 Rozpočet obce Gyňov – 3. úprava
Mgr. Denisa Vargová predložila na prejednanie prítomným návrh rozpočtového opatrenia č. 3 - úpravy
rozpočtu obce Gyňov na rok 2015. Informovala prítomných o úprave príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
v zmysle § 14 ods. 2 písm. a: presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky (viď príloha). Starostka vyzvala prítomných k hlasovaniu, keďže poslanci
mali návrh rozpočtu vopred k dispozícii pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Lukáš Jánošík

Prítomní poslanci hlasovaním schválili Rozpočet obce Gyňov – č. 3. úpravu. Po hlasovaní sa dostavil na
zasadnutie OZ poslanec František Vereš, svoje meškanie oznámil starostke vopred.
5.2 Vyhodnotenie „Dňa obce Gyňov – Sušed ponuknime še“ a 760. výročie prvej písomnej zmienky
o obci Gyňov
Starostka zhodnotila, že odozva na deň obce bola pozitívna. Oboznámila prítomných o financovaní dňa obce.
Uviedla, že sponzorské príspevky vo výške 2. 327,- € boli vynaložené na výrobu tričiek, magnetiek, nákup
cien do tomboly, zabezpečenie občerstvenia a zaplatenie odmeny pre účinkujúcich. Obec vynaložila
z vlastných prostriedkov sumu 877,- €. Vyzvala prítomných aby predložili svoje pripomienky alebo návrhy
na zlepšenie budúceho ročníka. Návrhy môžu poslanci predkladať počas celého roka.
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie a financovanie „Dňa obce Gyňov – Sušed ponuknime še“
5.3 SPP projekt
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že podaná žiadosť o schválenie projektu SPP – Ihrisko pre všetky generácie,
neprešla do druhého kola výberu.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o neúspechu predloženého projektu SPP.
5.4 Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Starostka informovala prítomných o plánovanej rekonštrukcii obecného rozhlasu, ktorá zahŕňa výmenu
rozhlasov, káblov a ústredne. Rozhlasy aj vedenie bude realizované na pôvodných stĺpoch. Uviedla, že
v priebehu mesiaca september prebehne výberové konanie, ako aj verejné obstarávanie. Na rekonštrukciu
budú použité finančné prostriedky vo výške 7.000,- € z dotácie a zvyšok z vlastných zdrojov.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili plánovanú rekonštrukciu obecného rozhlasu a spôsob financovania rekonštrukcie.
5.5 Projekt rekonštrukcia a zateplenie budovy MŠ
Starostka informoval prítomných poslancov o potrebe vypracovať energetický certifikát budovy MŠ.
Projektová dokumentácia na zateplenie budovy MŠ je v štádiu vypracovania. Od roku 2010 je vypracovaný
projekt na elektroinštaláciu vo výške 10.000,- €. Uviedla, že spolu s p. riaditeľkou MŠ napísali listy p.
premiérovi s prosbou o pomoc pri riešení situácie budovy MŠ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili rekonštrukciu MŠ a vypracovanie energetického certifikátu budovy MŠ.
5.6 Rekonštrukcia vodovodu
Starostka informovala, že v mesiaci október bude nanovo podaná na Environmentálny fond žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na rekonštrukciu obecného vodovodu.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o naplánovanom predložení žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2016 na rekonštrukciu obecného vodovodu.
5.7 Rekonštrukcia ciest
Starostka zhodnotila, že v najhoršom stave sú cesty na uliciach Železničná, Jazerná a Na Kopci s čím
súhlasili aj všetci prítomní. Navrhla rekonštrukciu ciest, ktorá bude dočasným riešením tejto nepriaznivej
situácie. Uviedla, že je potrebné počkať na vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
vodovodu. V prípade, ak žiadosť nebude opätovne schválená, tak sa pristúpi k vyžiadaniu cenových ponúk
od firiem, ktoré sa venujú oprave ciest a následne sa cenové ponuky predložia na prerokovanie poslancom
na zasadnutí OZ.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o potrebe rekonštrukcie ciest.
5.8 MAS
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že sa skončilo programové obdobie MAS a pripravuje sa nová stratégia.
Starostka vyzvala prítomných aby jej zasielali návrhy na začlenenie do stratégie MAS.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o tvorbe novej stratégie MAS.
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5.9 Pripravované akcie obce Gyňov




Dňa 19.09.2015 (sobota) sa uskutoční Popoludnie a noc plné zábavy a prekvapení pre deti vo veku
od 6 do 15 rokov. Toto podujatie je poďakovaním deťom, ktoré pomáhajú pri príprave kultúrneho
programu na rôznych podujatiach obce. Starostka uviedla, že všetci prítomní sú srdečne vítaní pri
príprave a realizácii tohto podujatia.
V mesiaci október sa uskutoční Deň úcty k starším. Starostka uviedla, že všetci prítomní sú srdečne
vítaní pri príprave a realizácii tohto podujatia.

Poslanci vzali na vedomie informáciu o pripravovaných akciách obce.
Bod č. 6
Prijatie uznesení
Starostka požiadala zapisovateľku aby prečítala návrh uznesenia OZ z dnešného zasadnutia a po prečítaní
dala hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Bod č. 7
Diskusia
Pán Budai – Aká bude životnosť a prašnosť cesty po rekonštrukcii?
Starostka – Na túto otázku nevieme odpovedať pokiaľ nebude vybraný spôsob rekonštrukcie cesty.
Pán Budai – Navrhujem vybudovanie kanalizácie.
Starostka uviedla, že v prvom rade chceme zrekonštruovať jestvujúci obecný vodovod a potom neskôr za
priaznivých podmienok môžeme začať s prípravou na výstavbu kanalizácie v obci.
V závere sa starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Gyňove, dňa 10.09.2015

Zapísala: Bc. Jarmila Augustínová
Overovatelia:
Mgr. Katarína Timková

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

Lukáš Jánošík

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

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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