OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesenie
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce
Gyňov
6. Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce Gyňov, Prevádzkový poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu
smútku
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2016 o doplnení VZN obce Gyňov č. 1/2009
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Gyňov
8. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia č. 7
9. Predloženie Výročnej správy Obce Gyňov za rok 2015
10. Schválenie ceny vody na rok 2017 - 2021
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Prijatie uznesení
14. Záver

Bod č. 1
Zasadnutie otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hosťa hlavného kontrolóra
obce.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Bc. Jarmilu Augustínovú, za overovateľov zápisnice: Erika Dudrika
a Lukáša Jánošíka.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Starostka prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania, vyzvala ich aby sa vyjadrili, či má
niekto z poslancov návrh na doplnenie programu. Keďže nikto nemal námietky ani návrhy na doplnenie
programu, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
1

Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia.
Bod č. 5

Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Gyňov
Bc. Jarmila Augustínová, pracovníčka obecného úradu, uviedla, že Národná rada Slovenskej republiky
sa uzniesla dňa 07.12.2016 na zákone č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v zákone nastali výrazné zmeny v § 3 v predmete poplatku, v § 7
sadzba poplatku, § 8 výpočet poplatku za rozvoj a v ďalších §§. Z uvedeného navrhla prepracovať
návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Gyňov a predložiť na schválenie na
najbližšie zasadnutie OZ.
Poslanci súhlasili s prepracovaním VZN o miestnom poplatku za rozvoj, nemali žiadne námietky a tak
pristúpili k hlasovaniu za neschválenie predloženého návrhu VZN.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený Návrh VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na
území obce Gyňov. Z dôvodu zachovania číselného radu VZN v roku 2016 sa pristúpilo k prečíslovaniu
nasledujúcich návrhov VZN, na čo boli poslanci upozornení.
Bod č. 6

Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Gyňov, Prevádzkový poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku
Bc. Jarmila Augustínová, pracovníčka obecného úradu, informovala prítomných o zmenách, ktoré
boli zapracované v predloženom návrhu. Upozornila, že z dôvodu zachovania číselného radu VZN
v roku 2016 sa pristúpilo k prečíslovaniu návrhu VZN. Vyzvala prítomných, aby predložili návrhy
na úpravu alebo doplnenie predloženého návrhu.
Erik Dudrik – navrhujem, upraviť Prílohu č. 1, znížiť výšku jednotlivých poplatkov a doplniť
popis nasledovne:
A. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
Pôvodný návrh VZN

Návrh poslanca

Pôvodný
návrh
VZN

Zmena po
návrhu
poslanca

občania, ktorí mali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

Zmeniť sumu z

33,20 €

na 30,00 €

občania, ktorí počas svojho života boli v obci prihlásení na trvalý
pobyt minimálne 10 rokov

Zmeniť sumu z

33,20 €

na 30,00 €

Doplniť slovo
jednorazový
poplatok a zmeniť
sumu z

332,00 €

na 330,00
€

Zmeniť sumu z

16,60 €

na 16,00 €

občania, ktorí nemali v obci trvalý pobyt

detský hrob
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B. Prenájom urnového miesta na 10 rokov
Návrh poslanca
Pôvodný návrh VZN
občania, ktorí mali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

Zmeniť sumu
z
Zmeniť sumu
z

občania, ktorí počas svojho života boli v obci prihlásení na
trvalý pobyt minimálne 10 rokov
občania, ktorí nemali v obci trvalý pobyt

Doplniť slovo
jednorazový
poplatok
a zmeniť sumu z

Pôvodný
návrh
VZN
16,60 €

Zmena po
návrhu
poslanca
na 16,00 €

16,60 €

na 16,00 €

166,00 €

na 170,00 €

S predloženým zmenami poslanca súhlasili všetci prítomní poslanci, keďže nikto nepredložil
ďalšie pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov,
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku doplnené o pripomienky
poslanca Erika Dudrika. Z dôvodu zachovania číselného radu VZN v roku 2016 sa pristúpilo

k prečíslovaniu návrhu VZN.
Bod č. 7
Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2016 o doplnení VZN obce Gyňov č.1/2009 o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Gyňov
Bc. Jarmila Augustínová uviedla, že na základe upozornenia hlavného kontrolóra obce o zmene zákona, bolo
vypracované doplnenie VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu
obce. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili VZN č. 4/2016 o doplnení VZN obce Gyňov č.1/2009 o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Gyňov. Z dôvodu zachovania číselného radu

VZN v roku 2016 sa pristúpilo k prečíslovaniu návrhu VZN.
Bod č. 8

Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia č. 7
Mgr. Denisa Vargová vyzvala Mgr. Jarmilu Lachovú, aby prečítala Rozpočtové opatrenie č. 7, návrh úpravy
rozpočtu obce Gyňov na rok 2016. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
3

Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili predložené Rozpočtové opatrenie č. 7, návrh úpravy rozpočtu obce Gyňov na rok 2016.
Bod č. 9

Predloženie Výročnej správy Obce Gyňov za rok 2015
Mgr. Denisa Vargová vyzvala Mgr. Jarmilu Lachovú, aby prečítala Správu audítora k Výročnej správe obce
Gyňov za rok 2015. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Poslanci vzali na vedomie predloženú Správu audítora k Výročnej správe obce Gyňov za rok 2015.
Bod č. 10

Schválenie ceny vody na rok 2017 - 2021
Bc. Jarmila Augustínova uviedla, že v zmysle zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou je obec povinná od 01.01.2017 zaviesť fixnú zložku ceny vody. Uviedla, že
na základe výpočtov potrebných pre vyhotovenie Oznámenia obce o cene vody, ktoré bolo zaslane
na URSO je maximálna cena za fixnú zložku vody na rok vo výške 8,- €. Vyzvala prítomných, aby
predložili návrhy. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili zavedenie fixnej zložky ceny vody vo výške 8,- €/rok, ktorá sa zavedie od 01.01.2017.
Bod č. 11
Rôzne
11.1 Projekt zateplenia materskej školy a projekt rekonštrukcia vodovodu
Starostka informovala, že boli ukončené a vyúčtované oba projekty z Environmentálneho fondu, uviedla, že
5 % -ná spoluúčasť bola financovaná z vlastných zdrojov obce. Zároveň poďakovala poslancom za ich
podporu, lebo len vďaka nej bolo možné zrealizovať oba projekty.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková
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Poslanci vzali na vedomie informácie o ukončení a vyúčtovaní projektu zateplenia MŠ a rekonštrukcie
vodovodu.
11.2 Obecné akcie
 Vianočná akadémia – starostka uviedla, že podujatie sa tešilo hojnej účasti.
 Štefanská disco zábava – obec v spolupráci s HC Gyňov organizuje každoročnú zábavu
 Stretávanie občanov po polnočnej sv. omši – minulý rok sa začalo s tradíciou stretávania sa
občanov po polnočnej sv. omši. u p. Timkovej, kde sa podávalo varené vínko a vychutnávala sa
vianočná atmosféra. V tradícii chceme pokračovať aj tento rok.

Starostka informovala prítomných o zaslaní odpovede pre p. Budaia o vrátení nezákonne vybratých
peňazí obcou Gyňov. Uviedla, že predmetnú žiadosť odstúpila na spracovanie Spoločnému školskému úradu
v Čani, ktorý sa vyjadril, že obec postupovala v zmysle zákona a predmetná žiadosť bola neopodstatnená.

Starostka poďakovala za celoročnú pomoc poslancov pri usporadúvaní podujatí, zvlášť vyslovila
poďakovanie poslancovi p. Františkovi Verešovi, ktorý vyrobil adventný veniec do obecného parku
a otvorila diskusia.
Bod č. 12
Diskusia
Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie.

p. Katarína Timková – navrhujem aby sa zaviedlo wifi pripojenie aj do kultúrneho domu. Zároveň
vyhlasujem, že sa vzdávam poberania odmien od obce Gyňov za obdobie kalendárneho roka 2016.
Navrhujem za uvedenú odmenu zakúpiť riad do skladu kultúrneho domu.
p. Erik Dudrik – navrhujem, aby sa na jar vysadila okrasná zeleň do obecného parku. Zároveň
vyhlasujem, že sa vzdávam poberania odmien od obce Gyňov za obdobie kalendárneho roka 2016.
Navrhujem aby sa za uvedenú odmenu podporila činnosť HC Gyňov.
p. Peter Šoltés – ďakujem zamestnancom, starostke a poslancom, že svojou prácou prispievajú
k zveľaďovaniu majetok obce a že z roka na rok sa zvyšuje úroveň fungovania obce.
Bod č. 11

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 12
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť, popriala im požehnané a pokojné Vianoce a ukončila zasadnutie
OZ.
V Gyňove, dňa 15.12.2016
Zapísal: Bc. Jarmila Augustínová
Overovatelia:
Erik Dudrik

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

Lukáš Jánošík

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