OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.03.2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov

Prítomní:

Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Poslanci OZ: Erik Dudrik, 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. Odborné stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
5. Schválenie Návrhu rozpočtu obce Gyňov na rok 2016 - 2018
6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
7. Žiadosť p. Petra Libu o schválenie 8 m šírky prístupovej komunikácie parc. č.“E“ 323/1,
322, 321/1, 321/2, 131/3
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Prijatie uznesení
11. Záver

Bod č. 1
Zasadnutie otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hostí.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Ing. Petra Šoltésa,
za overovateľov zápisnice: Františka Vereša a Erika Dudrika
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 Dudrik, Lukáš Jánošík, František Vereš

Poslanci schválili navrhovaný program OZ.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Odborné stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018
Starostka prečítala prítomným Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 –
2018 v ktorom hlavný kontrolór uviedol, že Návrh rozpočtu obce Gyňov na roky 2016 až 2018 je v súlade
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so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a taktiež aj s opatreniami MF SR. Uviedla, že Návrh rozpočtu je vyrovnaný a že hlavný
kontrolór obce Gyňov predkladá odborné stanovisko v súlade so zákonom o obecnom zriadení a odporúča
schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a zobratie na vedomie rozpočtov obce na roky 2017 a 2018.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Gyňov na roky 2016 – 2018.
Bod č. 5
Schválenie Návrhu rozpočtu obce Gyňov na roky 2016 - 2018
Starostka vyzvala prítomnú Mgr. Jarmilu Lachovú, účtovníčku obce aby prítomným prečítala Návrh rozpočtu
obce na rok 2016. Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na pracovnom stretnutí ktorého predmetom bol
Návrh rozpočtu obce na roky 2016 -2018 a ktoré sa uskutočnilo dňa 02.03.2016 o 18:00 hod. Mgr. Lachová
vyzvala prítomných aby predostreli svoje otázky, na ktoré im odpovedala.
Poslanci nemali žiadne námietky k predloženému návrhu rozpočtu a tak pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený rozpočet obce Gyňov na rok 2016 a vzalo na vedomie rozpočty
na rok 2017 a 2018.
Bod č. 6
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
Mgr. Denisa Vargová prečítala Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2015, ktorú
predkladá HK obecnému zastupiteľstvu v súlade s ustanoveniami § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Činnosť HK bola zameraná na výkon kontrolnej
činnosti, výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade s platnou
právnou úpravou. Na obecnom úrade boli vykonané následné kontroly: kontrola evidencie a účinnosti
uznesení OZ, kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v podmienkach obecnej samosprávy,
kontrola odpisovania majetku obce, kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce, kontrola
evidovania a vybavovania sťažností v podmienkach obecnej samosprávy, kontrola evidovania a vybavovania
petícií v podmienkach obecnej samosprávy, kontrola výšky záväzkov obce po lehote splatnosti, kontrola
dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kontrola
spracovania a úplnosti účtovnej závierky obce. Pri uvedených kontrolách neboli zistené závažné nedostatky,
drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kontrol. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 je
dostupná k nahliadnutiu poslancov na obecnom úrade.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Prítomní poslanci vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
Bod č. 7
Žiadosť p. Petra Libu o schválenie 8 m šírky prístupovej komunikácie parc. č. “E“ 323/1, 322, 321/1,
321/2, 131/3
Starostka prečítala prítomným predmetnú žiadosť, uviedla, že žiadosť bola súčasťou materiálu ktorý bol
zaslaný poslancom 5 dní pred zasadnutím OZ. Po prečítaní žiadosti podotkla, že k predmetnej prístupovej
komunikácii bolo obci doručené spoločnosťou FAMILY REALITY spol. s.r.o., ktorá zastupovala p. Libu,
stanovisko OR PZ Košice – okolie zo dňa, 13.02.2015 kde je uvedené že OR PZ súhlasí s vybudovaním
miestnej obslužnej komunikácie v minimálnej šírke 10,00 m v zmysle platnej normy STN 736110. Zároveň
starostka podotkla, že to isté OR PZ Košice - okolie vydalo dňa 23.02.2016 stanovisko k predmetnej
komunikácii v ktorom uvádza, že súhlasí s vybudovaním miestnej obslužnej komunikácie splnením
konkrétnej podmienky: miestnu obslužnú komunikáciu požaduje vybudovať ako dvojpruhovú miestnu
komunikáciu funkčnej triedy C3 kategórie MOK v minimálnej šírke 8,00 m v zmysle platnej normy STN
736110.
Na uvedené sa vyjadrila p. Mušinská, ktorá rieši inžiniersku činnosť a zastupuje p. Libu: zmenou
geometrického parcelovania došlo k tomu, že v zmysle platnej normy je prípustná 8 m šírka komunikácie.
P. Liba uviedol, že aj v iných obciach sú novovybudované komunikácie s 8 m uličným priestorom. Plán
s FAMILY REALITY bol taký, že iba spevnia cestu, ale na základe požiadavky obce sa rozhodli, že
vybudovaná asfaltová cesta čo zvýši náklady na vybudovanie, preto by bol veľmi rád ak by OZ schválilo 8
m uličný priestor. Uviedol, že aj pri 8 m uličnom priestore je zabezpečená točňa pre väčšie autá. Uviedol, že
komunikoval aj s p. Albertom, ktorý je predsedom PS Urbári Gyňov.
Starostka uviedla, že v ÚPN obce Gyňov je dané vybudovanie 10 m šírka uličného priestoru, 8 m šírka
uličného priestoru by si protirečila s ÚPN, ktorý je schválený OZ a je platný.
p. Mušinská: položila otázku, či by poslanci OZ problém s 8 m uličným priestorom? Uviedla, že sa zúčastnila
na školení, kde sa riešila aj otázka IBV mimo ÚPN. Uviedla, že je to možné riešiť mimo ÚPN pokiaľ IBV
nevznikne nové obyvateľstvo nad 2000 obyvateľov formou územného rozhodnutia a následne stavebným
povolením. Ďalej uviedla, že cestou územného konania budú zriadené inžinierske siete, taktiež uviedla, že
vybudovanie osvetlenia nie je tak finančné náročne, čiže súhlasia s vybudovaním osvetlenia. Podotkla, že p.
Liba to chce zrealizovať v takom stave, ako požaduje obec aby v budúcnosti nebol problém s prevedením
správy obci.
Starostka uviedla, že obec obdržala vyjadrenie, že spoločnosť USS nepristúpi k navýšeniu limitu odberu
pitnej vody. Na uvedené reagoval p. Liba: prebiehajú rokovania s vodárňami o napojení na vodovod.
p. Peter Šoltés: položil otázku, či sa riešilo aj odvodnenie danej lokality, podotkol, že kvituje prejavený
záujem o rokovanie. Na to reagovala p. Mušinská: riešilo sa odvodnenie danej lokality aj vybudovanie
chodníkov.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o tom, kto je za to, aby bol schválený 8 m uličný priestor pre IBV Gyňov pre
parc. č. “E“ 323/1, 322, 321/1, 321/2, 131/3.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:

0
3

Proti:
Zdržal sa:

3
1

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

Poslanci neschválili 8 m uličný priestor pre parcely „E“ 323/1, 322, 321/1, 321/2, 131/3, nakoľko v zmysle
ÚPN obce Gyňov je chválený 10 (12) m uličný priestor. Poslanci trvajú na tom, aby bola komunikácia
vybudovaná v zmysle platného ÚPN.
Poslanci neschváli žiadosť p. Libu o vybudovanie 8 m šírky prístupovej komunikácie.
Bod č. 8
Rôzne
8.1 Žiadosti o dotáciu
Starostka uviedla, že obci Gyňov boli doručené nasledujúce žiadosti o dotáciu:


Dňa 1.2.2016 požiadala Ženská spevácka skupina z Gyňova o dotáciu vo výške 300,- €, použije
na úhradu nákladov na cestovné pre harmonikára a na štartovné v súťaži.



Dňa 9.2.2016 požiadala o dotáciu na rok 2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny
Márie – filiálka Gyňov o dotáciu vo výške 1.500,- €, ktorú plánuje použiť na rekonštrukciu
interiéru, elektroinštalácie a v rámci prípravných prác na jesenný koncert.



Dňa 22.2.2016 požiadal o dotáciu KD pri OcÚ obce Gyňov vo výške 500,- €, uvedenú dotáciu
plánuje použiť na uhradenie nákladov spojených so zájazdom do Krakova, na kúpalisko a na
internetový kurz pre dôchodcov.



Dňa 7.3.2016 požiadal o dotáciu Amatérsky hokejový klub Obce Gyňov vo výške 600,- €, uvedenú
dotáciu plánuje použiť na náklady ktoré vznikajú s účasťou na turnaji ako aj na náklady na chod
klubu.



Dňa 14.3.2016 požiadala o dotáciu Telovýchovná jednota SLOVAN Gyňov vo výške 1.200,- €,
uvedenú dotáciu plánuje použiť na chod klubu v r. 2016 v jarnej a jesennej časti a na registráciu SFZ.

Všetky žiadosti okrem žiadosti TJ SLOVAN Gyňov boli poslancom doručené 5 dní pred zasadnutím OZ.
Nakoľko TJ SLOVAN doručila svoju žiadosť o dotáciu v poobedňajších hodinách dňa zastupiteľstva dala
hlasovať starostka, kto je za to, aby bola prerokovaná žiadosť o dotáciu pre TJ SLOVAN Gyňov na
najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili prerokovať žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Gyňov pre TJ SLOVAN Gyňov na

najbližšom zasadnutí OZ.
p. Katarína Timková uviedla, že očakáva od žiadateľov, ktorým bude schválená dotácia pomoc pri
realizovaní podujatí organizovaných obcou.
p. Erik Dudrik: navrhol, aby sa určili kontaktné osoby, zástupcovia AHK s ktorými je možné komunikovať.
Na to reagoval p. František Vereš: a určil p. Tomáša Szaba a Vladimíra Hanušovského, st.
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Starostka vyzvala prítomných aby hlasovali, kto je za schválenie dotácie pre Ženskú spevácku skupinu
z Gyňova vo výške 300,- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili dotáciu pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňov dotáciu na rok 2016 vo výške 300,- €.
Starostka vyzvala prítomných aby hlasovali, kto je za schválenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev,
Farnosť Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške 1.500,- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške
1.500,- €.
Starostka vyzvala prítomných aby hlasovali, kto je za schválenie dotácie pre KD pri OcÚ obce Gyňov vo
výške 500,- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili dotáciu pre KD pri OcÚ obce Gyňov vo výške 500,- €.
Starostka vyzvala prítomných aby hlasovali, kto je za schválenie dotácie pre Amatérsky hokejový klub Obce
Gyňov vo výške 600,- €,
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
1

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

Poslanec Erik Dudrik navrhoval navýšenie dotácie pre AHK na sumu 650,- € nakoľko zakúpením dresov,
ktorými reprezentujú obec a na ktorom je znázornený erb obce vznikli AHK výdavky vo výške 650,- €.
Poslanci schválili dotáciu pre Amatérsky hokejový klub Obce Gyňov na rok 2016 vo výške 600,- €.
8.2 Harmonogram zasadnutí OZ
Starostka navrhla, aby z dôvodu pracovnej vyťaženosti poslancov neboli dohodnuté presné termíny zasadnutí
OZ, ale iba mesiace v ktorých sa uskutočnia. Konkrétne termíny sa spresnia v dostatočnom časovom
predstihu po odsúhlasení s poslancami. Navrhla zasadnutia OZ v mesiacoch jún, september a december.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
5

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili Harmonogram zasadnutí OZ.
P. Jánošík navrhol aby sa pozvanie na zasadnutie OZ oznamovalo pomocou obecného rozhlasu 5 dní pred
zasadnutím OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
1

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

Poslanci schválili oznamovanie pozvánky na zasadnutie OZ 5 dní vopred pred zasadnutím OZ
prostredníctvom obecného rozhlasu.
8.3 Plán činnosti OZ na rok 2016 – kultúrnospoločenské akcie
Starostka informovala o Pláne činnosti OZ na rok 2016 – kultúrnospoločenské akcie: Brigáda, Deň matiek,
Deň obce, Deň úcty k starším, Vianočná akadémia.
Vyzvala prítomných aby predostreli svoje návrhy.
p. Vereš: navrhol zorganizovať opekačku v kráteri, navrhol mesiac máj, dátum sa prispôsobí počasiu.
Termín aprílovej Brigády – 23.04.2016, počas brigády sa uprace dom smútku, vyčistí (ostrihajú sa konáre)
panelová cesta nad ulicou Na Kopci.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
1

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

Poslanci schválili Plán činnosti OZ na rok 2016 – kultúrnospoločenské akcie.
8.4 Maľovanie priestorov obecného úradu
Mgr. Denisa Vargová informovala, že po veľkonočných sviatkoch prebehne hygienické maľovanie
priestorov obecného úradu a výmena podlahy v kancelárii starostky. V čase realizácie prác bude obecný úrad
zatvorený. Obyvatelia budú včas informovaní.

8.5 Harmonogram zberu odpadov
Starostka informovala, že aj tento rok prebehne zber odpadov v zmysle VZN č. 1/2014, harmonogram bol
zaslaný občanom emailom ako aj v papierovej podobe.
8.6 Pozemok školského dvora – PS Urbári Gyňov
Na zasadnutí PS Urbári Gyňov bol prerokovaný návrh vysporiadania pozemku školského dvora. Je potrebné
zaslať žiadosť na urbariát. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné nechať zamerať predmetný pozemok
a vytvoriť geometrický plán, na náklady obce. Starostka vyzvala prítomných poslancov, aby hlasovaním
vyjadrili svoj názor na vytvorenie geometrického plánu na náklady obce.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili podanie žiadosti PS Urbári Gyňov a vytvorenie geometrického plánu na náklady obce pre
potrebu vysporiadania pozemku školského dvora.
8.7 Dokumentácia Civilnej ochrany a Krízového riadenia
Starostka vyzvala prítomnú Bc. Augustínovú, pracovníčku OcÚ aby informovala poslancov o výsledkoch
kontroly v oblasti CO a KR, ktorá prebehla koncom roka 2015. Bc. Augustínová informovala prítomných
poslancov o potrebe zriadenia výdajne odberných oprávnení, komisie výdajne odberných oprávnení, komisie
krízového štábu, plánu opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a odberných oprávnení, dokumentácie na
úseku obrany štátu a na úseku hospodárskej mobilizácie, komisie civilnej ochrany. Každá z komisii je
pripravená v zložení predseda a 2 členovia. Zároveň predložila predmetnú dokumentáciu na schválenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili predloženú dokumentáciu a zloženia jednotlivých komisii.
Bod č. 9
Diskusia
Starostka:
 požiadala prítomných, aby v rámci svojich možností prispeli kvetmi, ktoré p. Demková Renáta
vysadí do črepníkov v obci,
 informovala, že v okolí mŕtveho ramená sa plánujú obnoviť automobilové preteky, usporiadateľ rieši
potrebné schválenia u jednotlivých inštitúcii.
Bod č. 10

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 11
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
V Gyňove, dňa 14.03.2016
Zapísal: Ing. Peter Šoltés
Overovatelia:
František Vereš

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

Erik Dudrik

..........................................................
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Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

