OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.12.2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov

Prítomní:

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

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Schválenie VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Gyňov
5. Schválenie VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov
6. Prerokovanie a schválenie Návrhu úpravy rozpočtu č. 6
7. Predloženie Individuálnej výročnej správy Obce Gyňov za rok 2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Františka Vereša a Lukáša Jánošíka
Starostka oboznámila prítomných s navrhovaným programom OZ a následne dala hlasovať za schválenie
programu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili navrhovaný program OZ.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Schválenie VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Gyňov
Starostka vyzvala prítomných aby vyjadrili námietky alebo návrhy na doplnenie predloženého VZN č.
2/2015 o miestnych daniach na území obce Gyňov, ktoré im bolo doručené na preštudovanie pred zasadnutím
OZ. Zároveň podotkla, že vo VZN č. 2/2015, ktoré ruší VZN č. 3/2014 – o miestnych daniach na území
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Obce Gyňov, boli urobené iba formálne úpravy.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce
Gyňov.
Bod č. 5
Schválenie VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov
Starostka vyzvala prítomných aby vyjadrili námietky alebo návrhy na doplnenie predloženého VZN č.
3/2015 o poplatku na území obce Gyňov, ktoré im bolo doručené na preštudovanie pred zasadnutím OZ.
Zároveň podotkla, že vo VZN č. 3/2015, ktoré ruší VZN č. 2/2013 o poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území Obce Gyňov, bola doplnená sadzba poplatku za drobný
stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Návrh VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov
Bod č. 6
Schválenie Návrhu úpravy rozpočtu Obce Gyňov č. 6
Mgr. Denisa Vargová vyzvala účtovníčku obce aby prečítala Rozpočtové opatrenie č. 6 - návrh úpravy
rozpočtu obce Gyňov na rok 2015. Mgr. Jarmila Lachová prečítala dôvodovú správu k rozpočtovému
opatreniu č.6. Informovala prítomných o úprave príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v zmysle § 14 ods.
2:– presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie
a viazanie príjmov a výdavkov v zmysle § 14 ods. 2 b/c. (viď príloha).
Starostka vyzvala prítomných k hlasovaniu, keďže poslanci mali návrh rozpočtu vopred k dispozícii
pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Prítomní poslanci hlasovaním schválili Rozpočtové opatrenie obce Gyňov – č. 6.
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Bod č. 7
Predloženie Individuálnej výročnej správy Obce Gyňov za rok 2014
Starostka predložila poslancom Individuálnu výročnú správu Obce Gyňov za rok 2014, ktorú vypracovala
Viera Oravcová, dňa 30.06.2015. Prečítala Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 pre starostku
a obecné zastupiteľstvo obce Gyňov, ktorý vypracovala Ing. Dáša Polončáková, audítorka obce. Zo správy
audítorky vyplynulo, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Gyňov poskytujú vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2014 a sú v súlade so
zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Starostka podotkla, že po upozornení audítorky bola zriadená komisia za účelom ocenenia majetku Obce
Gyňov- nehnuteľností a pozemkov vedených na LV č. 730 a LV č. 689 nachádzajúcich sa v k.ú. Gyňov.
Poslanci vzali na vedomie Individuálnu výročnú správu a Dodatok správy audítora.
Bod č. 8
Rôzne
8.1 Projekt „Rekonštrukcia budovy, zmena účelu využitia požiarnej zbrojnice a obecného úradu“
Prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, víťazná ponuka bola vo výške
3.180 € za vypracovanie projektovej dokumentácie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci berú na vedomie informáciu o VO na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia budovy, zmena
účelu využitia požiarnej zbrojnice a obecného úradu“.

8.2 Rekonštrukcia vodovodu - PPA
Starostka informovala, že v mesiaci október bola podaná na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2016 na rekonštrukciu obecného vodovodu. Vyzvala prítomných, aby
vyjadrili svoj názor na možnosť podania žiadosti aj na PPA. Upozornila, že v prípade, ak bude dotácia
poskytnutá bude to znamenať pre obec náklady na externý manažment projektu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na PPA.
8.3 Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Starostka informovala prítomných o rekonštrukcii obecného rozhlasu, ktorá zahŕňala výmenu rozhlasov,
káblov a ústredne. Rozhlasy boli realizované na pôvodných stĺpoch, doplnili sa rozhlasy aj Na Záhumní.. Na
rekonštrukciu boli použité finančné prostriedky vo výške 7.000,- € z dotácie a 1.139 € z vlastných zdrojov.
Poďakovala prítomným poslancom za podporu realizácie rekonštrukcie.
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8.4 Poskytnutie grantu – Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Mgr. Denisa Vargová informovala, že projekt s názvom „Športom k zdraviu našich detí a mládeže“ bol
hodnotiacou komisiou podporený. Poďakovala Erikovi Dudríkovi, ktorý umožnil obci zapojiť sa do tohto
projektu, ktorý bol určený pre zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom. Výška udeleného grantu pre
projekt je 1000 €. Z uvedenej sumy sa zakúpia zariadenia na vonkajšie fitnes, ktoré budú umiestnené v parku.
8.5 Zhodnotenie podujatí organizovaných obcou
„Deň úcty k starším“ – podujatie sa zúčastneným páčilo, ocenili, že sa do príprav a realizácie zapojili aj
deťmi z obce, ktoré urobili krásny program a pomáhali pri obsluhe návštevníkov.
„Popoludnie a noc plné zábavy“ - toto podujatie bolo poďakovaním deťom, ktoré pomáhajú pri príprave
kultúrneho programu na rôznych podujatiach. Deťom sa veľmi páčilo a radi by si ho zopakovali.
„Ping-pong turnaj“ – starostka poďakovala p. Verešovi iniciatívu a organizáciu podujatia.
8.6 Pripravované akcie obce Gyňov
Dňa 20.12.2015 sa uskutoční Vianočná akadémia –podujatie s kultúrnym programom, tržnicou detí z MŠ
a podávaním tradičného starostovského punču pri adventnom venci. Starostka uviedla, že všetci prítomní sú
srdečne vítaní pri príprave a realizácii tohto podujatia.
Starostka vyzvala prítomných aby vyjadrili svoj názor na organizovanie Štefanskej zábavy. Všetci prítomný
poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k organizovaniu Štefanskej zábavy, taktiež súhlasili že si občerstvenie
zabezpečí každý účastník sám. Lukáš Jánošík uviedol, že zabezpečí hudbu na predmetné podujatie.
Obci bola ponúknutá možnosť zapojiť sa do hokejového turnaja o vianočný pohár. P. Vereš uviedol, že
nakoľko nie je možné vyzbierať dostatok členov hokejového mužstva (20) nevieme či obec Gyňov sa zapojí
do turnaja.
Bod č. 9
Diskusia
Starostka: poďakovala p. Verešovi, ktorý vyrobil krytky na sviečky adventného venca a informovala
o bezplatnej oprave nakloneného altánku v parku.
Mgr. Katarína Timková predložila vyhlásenie o tom, že sa vzdáva poberania akýchkoľvek odmien od obce
Gyňov počas kalendárneho roka 2015.
Erik Dudrík predložil vyhlásenie o tom, že sa vzdáva poberania akýchkoľvek odmien od obce Gyňov počas
kalendárneho roka 2015.
Mgr. Peter Šoltés reagoval na prebiehajúcu zmenu ÚPN obce Gyňov. Vyzval prítomných poslancov, aby
pri schvaľovaní IBV a ÚPN brali do úvahy aj to, či ako obec budeme vedieť pri cca 2/3 náraste obyvateľov
zachovať komfort bývania a zabezpečiť potrebnú občiansku vybavenosť. Na to reagovala starostka –
Spoločnosti Family reality boli zaslané konkrétne požiadavky, ktoré musia splniť. Do dnešného dňa na to
spoločnosť nereagovala. Uviedla, že je si vedomá toho, že s nárastom počtu obyvateľov môže nastať problém
s poskytovaním občianskej vybavenosti napr. nebude postačujúca kapacita MŠ. Ďalej uviedla, že vidí
problém aj pri zabezpečení zásobovania pitnou vodou prostredníctvom spoločnosti USS, ktorá nám nechce
navýšiť množstvo dodávanej vody. Ani pri rokovaniach USS nepristúpil na navýšenie množstva dodávanej
vody.
Patrik Budai reagoval na informáciu o spoločnosti USS. „Je možné si nárokovať na vodáreň, keby
skrachoval USS?“ Na čo reagovala starostka – „nemôžeme si nárokovať na vodáreň, nakoľko je to súkromné
vlastníctvo spoločnosti“.
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Bod č. 9 Záver
Nakoľko to bolo posledné zasadnutie OZ v roku 2015, starostka poďakovala prítomným za podporu, za
prístup a za účasť nie len na tomto, ale aj na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
V Gyňove, dňa 10.12.2015
Zapísala: Bc. Jarmila Augustínová
Overovatelia:
František Vereš

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

Lukáš Jánošík

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

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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