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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 15.03.2017 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

 
Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: Erik Dudrik, František Vereš,  Mgr. Katarína Timková 

                      Od bodu č. 11 prišiel Lukáš Jánošík 

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky 2017 - 2019 

6. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

7. Schválenie návrhu Rozpočtu Obce Gyňov na roky 2017, 2018, 2019 

8. Správa o kontrolnej činnosti  HK za rok 2016 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 05/2017 – 10/2017 

10. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce 

Gyňov 

11. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o podmienkach odberu vody z obecného 

vodovodu na území obce Gyňov 

12. Schválenie ceny vody na rok 2017 - 2021 

13. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Prijatie uznesení 

17. Záver 

 

Bod č. 1 

 

Zasadnutie OZ 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 Mgr. Katarínu Timkovú. 
 

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. Starostka uviedla, že obci boli doručené žiadosti o dotáciu, 

ktoré navrhla prerokovať pred návrhom rozpočtu, čiže v bode 6. Keďže nikto nemal námietky na doplnenie 

programu, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 
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Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia spolu s prerokovaním 

žiadostí o dotácie v obec č. 6. 

 

Bod č. 5 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2017 – 2019 

 

Starostka prečítala Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019. Vyzvala 

prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému odbornému stanovisku. 
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 
Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.  

 
 

Bod č. 6 

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 

 

Starostka uviedla, že obci boli doručené žiadosti o dotáciu. Amatérsky hokejový klub žiada 

o pridelenie dotácie vo výške 700,- €, Ženská spevácka skupina z Gyňova žiada o dotáciu vo 

výške 600,- €, Klub dôchodcov žiada o dotáciu vo výške 500,- € a Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške 1.500,- €.  Vyzvala prítomných, aby sa 

vyjadrili k výške požadovaných dotácií.  

 

 Poslanci sa jednomyseľne zhodli a navrhli znížiť dotáciu pre Amatérsky hokejový klub 

na sumu 600,- €. Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre Amatérsky hokejový klub 

vo výške 600,- €.  
 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotáciu pre Amatérsky hokejový klub vo výške 

600,- €.  
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 Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre Klub dôchodcov vo výške 500,- €.  

 
Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotáciu pre Klub dôchodcov vo výške 500,- €.  

 

 

 Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňova 

vo výške 600,- €.  
 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotáciu pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňova 

vo výške 600,- €.  

 

 

 Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 

Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške 1.500,- €.   
 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, 

farnosť Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške 1.500,- €.   

 
Bod č. 7 

Schválenie návrhu Rozpočtu Obce Gyňov na roky 2017, 2018, 2019 

 
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh rozpočtu Mgr. Jarmilu Lachová, účtovníčka obce, zaslala poslancom 

vopred pred zasadnutím OZ.  Vyzvala prítomných aby predložili otázky a pripomienky k predloženému 

návrhu.  Prítomní poslanci navrhli zmeny v kapitole 0810 bežný transfer mimo VS na r. 2017, tak sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 
Poslanci schváli predložený Rozpočet obce Gyňov na roky 2017,2018,2019 s predloženými zmenami 

v kapitole 0810 bežný transfer mimo VS na r. 2017. 
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Bod č. 8 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

 

Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2016. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0   
 

 

Poslanci po prerokovaní vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016. 

  

Bod č. 9 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 05/2017 – 10/2017 

 
Starostka prítomným prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 05/2017 – 

10/2017.  Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Poslanci  schválili  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 05/2017 – 10/2017.  

 

Bod č. 10 

Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Gyňov 

 

Starostka vyzvala Bc. Jarmilu Augustínovú, pracovníčku obecného úradu, aby uviedla podrobnosti 

k predloženému návrhu VZN. Augustínová uviedla, že v lehote na preloženie pripomienok neboli 

obecnému úradu doručené žiadne pripomienky. Ďalej uviedla, že predložený návrh bol doručený 

poslancom, informovala o predmete poplatku, základe poplatku, sadzbe a výpočte poplatku a o použití 

výnosu. Vyzvala prítomných aby predložili pripomienky. 
 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:    0 

Proti:    3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková     

Zdržal sa:   0  
 

Poslanci neschválili VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Gyňov. 

 

Bod č. 11 

Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu 

na území obce Gyňov 
 

Bc. Jarmila Augustínová uviedla podrobnosti k predloženému návrhu VZN. Uviedla, že v lehote na 

preloženie pripomienok neboli obecnému úradu doručené žiadne pripomienky. Ďalej uviedla, že 

predložený návrh bol doručený poslancom. Z dôvodu zachovania číselného radu VZN v roku 2017 sa 

pristúpilo k prečíslovaniu návrhov VZN, na čo boli poslanci upozornení . Podotkla, že schválením tohto VZN  
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sa zruší VZN č. 5/2011. Vyzvala prítomných aby predložili pripomienky. Pred hlasovaním za schválenie 

predloženého návrhu VZN prišiel na zasadnutie OZ poslanec Lukáš Jánošík. Pristúpilo sa k hlasovanie. 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   3 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková  

Proti:   0      
Zdržal sa:  1 Lukáš Jánošík  

Poslanci schválili VZN č. 1/2017 o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu na území obce Gyňov. 

 

Bod č. 12 

Schválenie ceny vody na rok 2017 – 2021 

 

 Bc. Jarmila Augustínová, informovala prítomných, že z dôvodu zmeny v legislatíve 

(prijatím Vyhlášky č. 21/2017 Z. z.) , ktorou došlo k zrušeniu fixnej zložky ceny vody je potrebné 

pristúpiť k zrušeniu Uznesenia č. 122/2016, ktorým bola schválená fixná zložka ceny vody 

v zmysle už neplatnej Vyhlášky č. 225/2016 Z. z.. Vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu 

za zrušenie Uznesenia č. 122/2016. 

 
Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0   

 

Prítomní poslanci zrušili Uznesenie č. 122/2016, ktorým bola prijatá fixná zložka ceny vody. 

 

 Starostka prečítala prítomným Potvrdenie o cene č. 0757/2017/V-PC, vydané Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021, ktoré uvádza maximálnu 

cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,7822 €/m3 vody. Uviedla, že v obci boli 

v mesiacoch február a marec dve veľké poruchy na obecnom vodovode a to na ulici Malogyňovská 

a na ulici Na Kopci, obe poruchy boli odstránené. Informovala, že v súčasnosti je cena vody vo 

výške 0,63 € za 1 m3 vody. Navrhla schváliť cenu vody vo výške 0,70 € za 1 m3 odobratej vody, 

s platnosťou od 01.07.2017. Vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu. 

 
Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Poslanci schválili cenu vody vo výške 0,70 € za 1 m3 odobratej vody z obecného vodovodu, platnú 

pre odobratú vodu od 01.07.2017. 

 
Bod č. 13 

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody 

 

Mgr. Denisa Vargová, informovala prítomných poslancov, že z dôvodu schválenia nového VZN 

o  podmienkach odberu vody z obecného vodovodu na území obce Gyňov, ako aj z dôvodu 

schválenia ceny vody vo výške 0,70 € za 1 m3 odobratej vody je potrebné pristúpiť k vytvoreniu 

Dodatku č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody, v ktorom budú zapracované prijaté zmeny. Predložila 

prítomným poslancom návrh dodatku č. 1, ktorí mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ. 

Vyzvala prítomných aby predložili pripomienky. Keďže nikto nepredložil žiadne pripomienky, 

vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie dodatku č. 1. 



6 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Poslanci schválili predložený Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody. 
 

Bod č. 14 

Rôzne 

 

14.1  Zaradenie lokality Hornádske meandre do 2. stupňa ochrany 

 

Starostka informovala, že v mesiaci február bola oslovená zástupcami Štátnej ochrany prírody SR s návrhom, 

aby lokalita Hornádske meandre bola zaradená do 2. stupňa ochrany. Prečítala prítomným obmedzenia, ktoré 

vyplývajú zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu. Predložila prítomným poslancom 

materiál z rokovania. Uviedla, že zaradením do 2. stupňa ochrany vzniknú nové možnosti čerpania dotácií 

na vyčistenie a skrášlenie danej lokality. Vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   3  František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  1  Erik Dudrik  

 

Poslanci schválili zaradenie lokality Hornádske meandre do 2. stupňa ochrany. 

 

 

14.2 Podklady do obecnej kroniky za rok 2016 

 

Mgr. Denisa Vargová informovala prítomných, že jej boli doručené od Eleny Šárošiovej, kronikárky obce, 

podklady za rok 2016 do obecnej kroniky. Informovala prítomných, že si predmetné podklady podrobne 

prečítala a nemá návrhy na doplnenie. Predložila prítomným poslancov predmetné podklady. Keďže žiadny 

z poslancov nemal návrhy na doplnenie, vyzvala prítomných aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie 

podkladov do obecnej kroniky za rok 2016. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Poslanci schválili predložené podklady do obecnej kroniky za rok 2016. 

 

14.3 Brigáda v mesiaci apríl 

 

Starostka informovala prítomných, že tak ako aj po minulé roky plánuje zrealizovať brigádu na 

skrášlenie obce. Navrhuje, aby sa počas brigády vysadili kvety v cípe medzi ulicami Železničná 

a Hlavná. Vyzvala prítomných poslancov aby navrhli termín uskutočnenia brigády. Poslanci navrhli 

termín brigády na 28.04.2017. Starostka vyzvala prítomných poslancov aby pristúpili k hlasovaniu. 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
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Poslanci schválil termín brigády na 28.04.2017. 

 
14.4 Žiadosť o dotáciu z MF SR – Elektroinštalácia v MŠ 

 

Mgr. Vargová informovala prítomných, že bola podaná na MF SR  žiadosť o dotáciu vo výške 9.700,- €, na 

elektroinštaláciu v MŠ. Uviedla, že v prípade schválenia dotácie je potrebná 10 % spoluúčasť obce ( vo výške 

970,- €). Vyzvala prítomných poslancov aby pristúpili k hlasovaniu.  

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

Poslanci schváli poskytnutie 10 % spoluúčasti v prípade schválenia dotácie z MF SR. 

 

14.5 Deň obce Gyňov 2017 

 

Starostka informoval prítomných o termíne podujatia „Deň obce Gyňov 2017“ – 05.08.2017. Ďalej uviedla, 

že moderátorom ako aj zabávačom bude Jozef  Pročko. 

 

14.6 Rekonštrukcia obecného vodovodu 

 

Mgr. Vargová uviedla, že prebiehajú práce na vodovode na ulici Na Kopci. Upozornila, že prípojky na odber 

vody sú montované ku každému pozemku, aby sa predišlo neskoršiemu rozkopaniu cesty. Urbariát prisľúbil, 

že daruje obci pozemky na cestu na ulici Na Kopci, čiže bude možne pristúpiť k asfaltovaniu.  

 

14.7 Plán činnosti OZ na rok 2017 

 

Mgr. Vargová predložila poslancom Plán činností OZ na rok 2017 – kultúrnospoločenské akcie.  Vyzvala 

prítomných aby predložili svoje návrhy na doplnenie. Žiaden z poslancov nepredložil návrh na doplnenie. 

Vyzvala prítomných poslancov aby pristúpili k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Poslanci schválil predložený Plán činností OZ na rok 2017 – kultúrnospoločenské akcie.   

 

14.8 Žiadosť o poskytnutie obecného vozidla - p. Patrik Budai 

 

Starostka prečítala žiadosť p. Budaia, ktorá bola doručená Obecnému úradu v Gyňove dňa 28.02.2017 a bola 

adresovaná Obecnému zastupiteľstvu v Gyňove. Na uvedené reagovala, že pri používaní služobného 

motorového vozidla sa postupuje v zmysle platnej Smernice obce Gyňov č. 1/2013 o používaní služobného 

cestného motorového vozidla.  Vyzvala poslancov aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Poslanci súhlasili, aby 

sa naďalej postupovalo v zmysle Smernice č. 1/2013. 

 

 

Bod č. 15 

Diskusia 

 

Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie. 

 

p. Miroslav Dudrík – uviedol, že na ulici Na Záhumní sa voľne pohybujú psi, ktorí roznášajú 

odpadky a taktiež znečisťujú verejné priestranstvo. Navrhuje upozorniť vlastníkov psov. 
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Starostka – vlastníci budú upozornení. Ďalej starostka uviedla, že došlo k poškodeniu oplotenia 

v obecnom parku. Plnenie poistnej udalosti bolo zamietnuté. Požiadala poslanca  p. Vereša, aby sa 

spolu s AHK pozreli na oplotenie, či to bude možné opraviť. Poslanec Vereš súhlasil, že sa na 

oplotenie pôjde pozrieť. 

 

Starostka – informovala, že na ulici Jazerná bude na základe požiadaviek občanov vybudovaný 

retardér. 

 

Mgr. Katarína Timková – navrhla, aby pri prenájme kultúrneho domu na spoločenské podujatia 

a oslavy bolo možné osloviť a vybrať si z viacerých ponúk. Vyjadrila nesúhlas, aby pri uskutočnení 

oslavy bolo možné osloviť iba jednu cateringovú spoločnosť. 

 

Starostka – vyzvala poslankyňu p. Timkovú, aby predložila kontakty na nové cateringové 

spoločnosti, aby ich služby mohla obec ponúkať občanom. 

 

p. Peter Šoltés - upozornil, aby sa prenajímal kultúrny dom za takých podmienok, aby v prípade 

poškodenia obecného majetku bolo možné určiť osobu, ktorá je za poškodenie zodpovedná a aby 

bolo možné uplatniť aj náhradu škody. 

 
 

Bod č. 16 
 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 

 
 

Bod č. 17 

Záver 
 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 
 
 

V Gyňove, dňa 15.03.2017 
 

Zapísal: Bc. Jarmila Augustínová 
 

Overovatelia:  
 

František Vereš   .......................................................... 

 
 

Mgr. Katarína Timková  ..........................................................          

 

 

 

 

 

      Mgr. Denisa Vargová  

                        starosta obce  

 

 

 
 


