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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 15.06.2016 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 záverečného účtu obce Gyňov za rok 2015 

5. Návrh záverečného účtu obce Gyňov za rok 2015 

6. Návrh rokovacieho poriadku pre OZ Gyňov 

7. Návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP Obce Gyňov – ZaD č. 1 

8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Gyňov 

9.  Žiadosť o obnovenie odtoku z Čanianských jazier 

10. Schválenie dotácie pre TJ Slovan Gyňov na rok 2016 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijatie uznesení 

14. 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:   4 Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, František Vereš 

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Poslanci schválili navrhovaný program OZ. 

 

Bod č. 3 

 

Kontrola prijatých uznesení 

Prebehla kontrola prijatých uznesení.  

 

Bod č. 4 

 

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2015 

Starostka prečítala prítomným Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za 
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rok 2015. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. 
 

 

Bod č. 5 

 

Návrh záverečného účtu obce Gyňov za rok 2015 

Starostka uviedla, že v odbornom stanovisku hlavné kontrolóra bol prednesený aj návrh záverečného účtu 

Obce Gyňov za rok 2015. Vyzvala prítomných aby predostreli svoje otázky alebo pripomienky.  

 

Poslanci nemali žiadne námietky k predloženému návrhu záverečného účtu a tak pristúpili k hlasovaniu.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

a schválilo prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 18. 430,22,- €.. 
 

 

Bod č. 6 

 

Návrh rokovacieho poriadku pre OZ Gyňov 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že na zasadnutí v marci 2016 poslanci navrhli zmenu Rokovacieho poriadku 

OZ  v Gyňove. Na základe navrhovaných zmien bol prepracovaný rokovací poriadok, ktorý bol vopred 

zaslaný poslancom. Bc. Augustínová informovala o uskutočnených zmenách v rokovacom poriadku 

a vyzvala prítomných aby vyjadrili pripomienky.  

 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      
Zdržal sa:  1  Erik Dudrik  

 

Prítomní poslanci schválili Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Gyňove. 

 

 

Bod č. 7 

 

Návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP Obce Gyňov – ZaD č. 1 

Starostka prečítala prítomným predložený návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Gyňov – Zmeny a doplnky č. 1, prečítala aj návrh uznesenia a stanovisko Okresného 

úradu v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2016/021554 zo dňa 13.05.2016 

k posúdeniu ÚPN obce Gyňpv – ZaD č. 1. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      
Zdržal sa:  1 Lukáš Jánošík  

 

Poslanci schválili VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Gyňov – Zmeny 

a doplnky č. 1. 

 

 

Bod č. 8 

 

Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

Obce Gyňov 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce od 20.05.2016 do 06.06.2016. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu 

neboli doručené na obecný úrad žiadne pripomienky. Uviedla, že zmena VZN bola potrebná z dôvodu zmeny 

zákona. Informovala o podpísaní zmluvy so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., ktorá je organizáciou 

zodpovednosti výrobcov. Informovala o umiestnení 4 kontajnerov – 1 x papier a plast a 2 x sklo (spoločnosť 

KOSIT, a.s.).  

 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0    
 

Prítomní poslanci schválili VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Gyňov. 

 

Bod č. 9 

 

Žiadosť o obnovenie odtoku z Čanianských jazier 

Dňa 07.06.2016 bol Obecnému úradu v Gyňove doručený list  Obce Čaňa – Obnovenie odtoku 

z Čanianských jazier. Starostka prečítala predmetný list prítomným, uviedla, že dňa 19.03.2014, č. 75/14 

obec Gyňov zaslala nesúhlasne stanovisko k obnoveniu odtoku vody z Čanianských jazier. V predmetnom 

stanovisku sa uvádza, že pre obec Gyňov je prípustná alternatíva, kedy sa odtok vody usmerní priamo do 

Hornádu priepichom pod železnicou a následne sa odvedie voda krytým kanálom do toku Hornádu. Vyzvala 

zástupcu žiadateľa p. Štefana Ferka o podanie doplňujúcich informácií a vysvetlení. 

 

p. Ferko – oznámil, že má kladné stanovisko k predmetnej veci, ktoré mu bolo doručené Komisiou životného 

prostredia obce Gyňov.  Predostrel návrh obnovenia odtoku vody z Čanianských jazier tak ako bolo dlhé 

roky predtým. Uviedol, že nič nechcú meniť iba obnoviť pôvodné odtekanie vody do kanála, ktorý tu 

existoval 150 rokov a ktorý sa bude pravidelne čistiť, tak aby bol odtok vody plynulý.   

 

Na to starostka uviedla, že predmetné stanovisko bolo zaslané jedným členom p. Marekom Šoltésom bez 

toho, aby bolo vopred prerokované s ostatnými členmi komisie alebo poslancami OZ. Zdôraznila, že za 

negatívnym stanoviskom si stojí, má zato, že by sa ohrozil majetok obyvateľov. 

 

p. Ferko – kanál tu bol 150 rokov, nikdy tieto vody  neohrozovali Vašu obec. S odtokom súhlasila aj Obec 

Seňa, ktorá je oveľa viac ohrozená ako Vy. Záhradkári zasypali odtok vody. Tento kanál by sa pravidelne 

čistil. Chceme odviesť vodu do kanála iba, keď stúpne hladina vody, vtedy otvoríme odtok. 

Starostka – zmenila sa klíma, melioráciou sa zadržiavali spodná aj dažďová voda. Súhlasím aby sme 

pripravili spoločný projekt cez MŽP a nie pustili vodu do zarasteného kanálu o ktorý sa nikto nestará. 
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p. Ferko – je to rigol, ktorý vedie SVP ako vodný to, keď sa obnovy tok vody budú to čistiť. Prebehli aj 

rokovania so spoločnosťou AGRO OR. 

Starostka – pri záplavách v r. 2010 bola vypracovaná štúdiá v ktorej sa hovorí, že za zrážky a spodnú vodu 

sú zodpovedné extrémne klimatické podmienky. 

p. Vereš – Seňu to neohrozuje tak ako nás, navrhujem prekopať kanál a vyviesť vodu do koryta Hornádu. 

Nikto to nebude čistiť a voda sa bude vracať. Na to uviedol p. Ferko, že sa nájdu chatári, ktorí to budú čistiť.  

p. Dudrik – nevidel som presnú trasu, ako to bude viesť, ale zdá sa mi to ako neorganizované vypúšťanie 

vody.  

p. Ferko – priepich pod traťou je finančne náročný, navrhujem alternatívu, ktorú nám ponúka sama príroda. 

p. Jánošík – vysoká hladina Čanianských jazier nám tlačí do spodných vôd. Je treba to vypustiť. 

 

Prítomní nepredložili žiadne ďalšie pripomienky, starostka predniesla návrh hlasovania v znení: „ kto je za 

to, aby sa neschválila navrhovaná alternatíva  odtoku vody do jestvujúceho rigolu?“  Pristúpilo sa 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   1 Lukáš Jánošík     

Zdržal sa:  0   

 

Poslanci neschválili žiadosť Obce Čaňa a navrhovanú alternatívu – odtok vody do jestvujúceho rigolu. 

 

Bod č. 10 

 

Schválenie dotácie pre TJ Slovan Gyňov na rok 2016 

Starostka predostrela žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Gyňov, kde žiadajú o dotáciu vo výške 

1.200,- €. Uviedla, že v rozpočte je zostatok na uvedenej položke vo výške 900,- €.  

p. Timková – opakovane nepredložili načas vyúčtovanie dotácie, som za to aby sme tomu predišli. 

p. Nyulászi – je možné poskytnúť dotáciu vo viacerých splátkach, ktoré sa vyplatia až po predložení 

vyúčtovania. 

p. Dudrik – súhlasím s dotáciou 900,- € rozdelenou do splátok 

p. Timková – taktiež súhlasím s dotáciou 900,- € rozdelenou do splátok 

p. Vereš – som za dotáciu 900,- € rozdelenou do splátok 

p. Jánošík – súhlasí s dotáciou 900,- € 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0    
 

Poslanci schválil dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Gyňov vo výške 900,- €, ktorá bude vyplatená 

v dvoch platbách, kedy prvá bude vyplatená po podpise zmluvy a druhá po predložení vyúčtovania. 

 

 

Bod č. 11 

 

Rôzne 

 

11.1 Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Gyňov za rok 2015  

Starostka prečítala Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Gyňov za 

rok 2015.  

 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

 



5 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Poslanci vzali na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce 

Gyňov za rok 2015.  

 

11.2 Žiadosť o zrušenie platenia režijných nákladov na ŠJ v MŠ Gyňov a školné 

Dňa 30.05.2016 bola Obecnému úradu Gyňov doručená Žiadosť o zrušenie platenia režijných nákladov na 

ŠJ v MŠ Gyňov a školné. Starostka prečítala predmetnú žiadosť a uviedla, že výška poplatku je daná 

v zmysle VZN č. 2/2014. Uviedla, že dňa 20.06.2014 bol riaditeľkou MŠ Gyňov doručený Obecnému úradu 

Návrh na zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Dala slovo Bc. 

Márii Dudríkovej, riaditeľke MŠ Gyňov, ktorá uviedla, že na svojom návrhu trvá, keďže sa stále zvyšujú 

požiadavky na úroveň vzdelávania detí, čo je spojené aj s narastajúcimi výdavkami na pobyt dieťaťa v MŠ. 

 

p. Budai – obec berie peniaze z podielových daní, je z čoho prispievať na réžiu. Predkladám aj žiadosť, kde 

sa uvádza, že z týchto peňazí sa platil aj napr. telefón alebo výmena plastových okien. 

p. Timková – ide o to aby rodičia platili menej a platilo sa to z obecného rozpočtu? V každej škole sa platia 

režijné poplatky. 

Starostka – uviedla, že prebieha zateplenie budovy MŠ, spolu s p. riaditeľkou plánujeme vytvoriť parkovacie 

miesta pred MŠ. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      
Zdržal sa:  1 Lukáš Jánošík  

 

Prítomný poslanci neschválili žiadosť o zrušenie platenia režijných nákladov na ŠJ v MŠ Gyňov a školné. 

 

11.3 Rekonštrukcia obecného vodovodu 

 

Starostka uviedla, že naďalej prebieha rekonštrukcia obecného vodovodu, vytvorili sa prípojky na vodu aj 

pri pozemkoch, kde ešte nie sú postavené domy, aby sa predišlo neskorším prekopávkam cesty, zhutnilo sa 

podložie a bude sa pokračovať asfaltovaním cesty. 

 

11.4 Projekt Nadácie Tesco - program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ 

Dňa 14.06.2016 nám bolo oznámené, že náš projekt bol podporený a získame 1.300,- € na nákup 

zariadení vonkajšieho fitness. 
 

Bod č. 12  

 

Diskusia 

 

Starostka informovala:  

 koncom roka 2016 budú vyhlásené výzvy PPA, je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu podľa 

potrieb výzvy, 

 koncom mesiaca jún prebehne odpočet spotreby pitnej vody, ktorý urobia dôchodcovia, 

 prebehla úprava cesty Na Kopci, naďalej budeme žiadať na rekonštrukciu vodovodu, po schválení 

žiadosti rekonštrukcie vodovodu na uvedenej ulici bude urobený aj asfalt, 

 Deň radosti športu a zábavy – bol zaslaný ďakovný list HaZZ za ukážku techniky a vytvorenie 

penovej šou, 

 v mesiaci máj prebehla na obecnom úrade hygienická maľba a pokládka podlahy v kancelárii 

starostky, 
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 pri rekonštrukcii vodovodu na ulici Na Záhumní bol problém s posunom hraníc pozemkov, obec 

vyzvala geodeta p. Alberta, ktorý zaslal reklamáciu na OÚ KE – okolie, Katastrálny odbor. 

Reklamácia sa týka určenia súradníc pozemkov. Hneď ako nám bude známy výsledok reklamácie 

budeme oslovovať dotknutých vlastníkov pozemkov. Kvôli tomuto zdržaniu sa ešte nezrealizovalo 

osadenie osvetlenia.  

 V čase od 08.07.2016 do 25.07.2016 budem čerpať dovolenku, Mgr. Katarína Timková je poverená 

zástupom. 
 

p. Oroszová – prečo ešte nemáme prípojky na vodu?  

Starostka – v montovaní prípojok sa bude priebežne pokračovať. Do konca augusta bude ukončená 

rekonštrukcia. 
 

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 15.06.2016 
 

Zapísal: Bc. Jarmila Augustínová 
 

Overovatelia:  
 

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

Lukáš Jánošík   ..........................................................          

 

 

 

      Mgr. Denisa Vargová  

               starosta obce 


