OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.09.2017 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Predloženie Výročnej správy Obce Gyňov za rok 2016
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesení
Záver

Bod č. 1
Zasadnutie OZ otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hostí.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Ing. Jarmilu Augustínovú, za overovateľov zápisnice: Lukáša Jánošíka
a Mgr. Katarínu Timkovú.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení. Starostka uviedla, že na poslednom zasadnutí OZ, bola uložená úloha
riaditeľke materskej školy. Vzhľadom na prijaté VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov, poslanci
navrhli prerokovať výšku poplatkov s rodičmi detí navštevujúcich MŠ. Mgr. Vargová prečítala
stanovisko riaditeľky k postupu na zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ, zo dňa 04.07.2017 v ktorom sa
uvádza, že rodičia vzali na vedomie výšku poplatkov v MŠ v zmysle platného VZN. K stanovisku je
priložená príloha, v ktorej podpisom prehlasujú 18 rodičia detí navštevujúcich MŠ, že nemajú záujem
o diskusiu k výške poplatku za MŠ a 1 podpis rodiča, ktorý má záujem o diskusiu o výške poplatku za pobyt
dieťaťa v MŠ (viď príloha). Zároveň podotkla, že v Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do MŠ v Gyňove sa rodič zaväzuje, že bude platiť mesačne platiť poplatky v zmysle platného VZN obce.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Starostka prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania. Vyzvala poslancov aby sa
vyjadrili, či má niekto z poslancov návrh na doplnenie programu. Keďže nikto nemal námietky na doplnenie
programu, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:

4

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Lukáš Jánošík
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Proti:
Zdržal sa:

0
0

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia.
Bod č. 5
Predloženie Výročnej správy Obce Gyňov za rok 2016

Starostka prečítala Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky
a výročnej správy obce Gyňov za rok 2016. Uviedla, že poslancom bola predložená Individuálna
výročná správa obce Gyňov za rok 2016 v dostatočnom predstihu. Vyzvala prítomných, aby
predložili otázky alebo pripomienky k predmetnej správe audítora a výročnej správe. Prítomní
nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení

individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Gyňov za rok 2016 a Individuálnu výročnú
správu Obce Gyňov za rok 2016.
Bod č. 6

Rôzne
6.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 11/2017 – 04/2018
Mgr. Vargová uviedla, že poslancom bol vopred predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce, prečítala predmetný návrh. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili
k návrhu. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 11/2017 – 04/2018.
6.2 Žiadosť Ing. Silvie Czetöovej – Odkúpenie časti prístupovej cesty
Pristúpilo sa k prerokovaniu žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorá bola na základe návrhu
poslancov na zasadnutí OZ (20.06.2017) preložená a žiadateľka bola vyzvaná na doplnenie výmery pozemku
ktorú má záujem odkúpiť a o náčrt situácie. Ing. Czetöová doplnila svoju žiadosť dňa 12.07.2017. Doplnenie
žiadosti bolo zaslané poslancom OZ. Starostka vyzvala prítomných poslancov aby sa k predmetnej žiadosti
vyjadrili.
Starostka – p. Czetöová plánuje úpravu prístupovej cesty k svojej nehnuteľnosti, uviedla, že plánuje
vydlaždiť prístup, neplánuje oplotenie. Bola informovaná, že na danej parcele sa nachádza vodovodná
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prípojka obecného úradu, ako aj o skutočnosti, že v prípade poruchy sietí bude musieť strpieť rozobratie
dlažby na prístupovej ceste.
Mgr. Timková Katarína – aj keď by sme súhlasili s predajom a uložením vecného bremena, môžu nastať
problémy v prípade zmeny majiteľa alebo pri prípadných opravách budovy obecného úradu.
Dudrik Erik – neviem, či je vhodné predmetný pozemok predávať. Súhlasím, aby sa v kúpnej zmluve bližšie
upravili podmienky ako aj s tým, aby geometrický plán predložila žiadateľka.
Vereš František – vieme aká je cena, za akú by sme obecný pozemok predali? Starostka – postup je
nasledovný, najprv rozhodnú poslanci OZ, či sa vôbec pozemok bude predávať, ak áno, pristúpi sa
k zverejneniu zámeru odpredať obecný pozemok, následne sa vypracuje znalecký posudok o cene, prípadne
aj bližšie podmienky, ktoré sa zapracujú do kúpnej zmluvy. Konečné rozhodnutie je na Vás poslancoch.
Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili či súhlasia s odpredajom predmetného obecného pozemku.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili odpredaj obecného majetku o výmere cca 40 m2 za vyššie uvedených podmienok.

6.3 Horňák Rastislav – Žiadosť o povolenie na parkovanie nákladného vozidla
Žiadosť p. Horňáka bola postúpená z predchádzajúceho zasadnutia OZ, aby sa poslanci mali
možnosť bližšie oboznámiť s parkovaním predmetného nákladného vozidla. Starostka vyzvala
prítomných, aby sa vyjadrili k žiadosti.
Dudrik Erik – podľa mňa tam nie je dostatočná plocha, ktorá by umožňovala parkovanie nákladného vozidla,
bez toho aby zasahovalo do vozovky.
Vereš František – parkovanie bude nejakým spôsobom vymedzené? Starostka – nevieme presne vymedziť
priestor na parkovanie.
Mgr. Timková Katarína – nesúhlasím, aby sa za parkovanie platilo, aj iní obyvatelia parkujú pred domom.
Keby sa za parkovanie platilo, nemal by žiadateľ nejaké požiadavky?
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, kto je za neschválenie žiadosti p. Horňáka.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
1

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

Poslanci neschválili žiadosť p. Horňáka o povolenie na parkovanie nákladného vozidla.

6.4 List od Ing. Petra Paulovčáka –VODIP
Starostka uviedla, že predmetný list dol poslancom zaslaný vopred. V liste sa uvádza, že došlo
k zmene dotačných podmienok čo by znamenalo, že obec po schválení dotácie na rekonštrukciu
bude môcť použiť dotáciu iba na vybudovanie hlavného radu, nebude možné dotáciu použiť na
vybudovanie prípojok pre domácnosti. Pre obec by to predstavovalo značné finančné zaťaženie.
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Uviedla, že v predmetnej veci požiadala p. Rečku, aby ako zástupca ..... predložil na rokovaní rady
ZMOSU požiadavku obcí o opätovné zavedenie možnosti čerpania dotácie z Environmentálneho
fondu aj na vybudovanie vodovodných prípojok. Podotkla, že s predmetnou žiadosťou sa obráti aj
na Úrad vládz SR.
Informovala poslancov, že dnes bola odoslaná žiadosť o dotáciu na rok 2018 rekonštrukciu
vodovodu v ktorej nie je zahrnuté vybudovanie vodovodných prípojok.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci vzali na vedomie informáciu o zmene dotačných podmienok pri čerpaní dotácie na
rekonštrukciu obecného vodovodu a predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2018 na rekonštrukciu
obecného vodovodu.
6.5 Rokovanie o navýšení limitu odberu pitnej vody so spoločnosťou U. S. Steel Košice
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že dnes prebehlo rokovanie starostov s Elenou Petráškovou, viceprezidentkou
pre dcérske spoločnosti a služby (U. S. Steel Košice). Viceprezidentka sa vyjadrila, že nechcú byť brzdou
pre rozvoj obcí a sú ochotný pristúpiť k navýšeniu limitov odberu pitnej vody. Uviedla, že obec navrhne limit
podľa priemernej spotreby za uplynulých 5 rokov, priráta predpokladaný nárast počtu nových obyvateľov,
následne predloží spoločnosti U. S. Steel výsledný limit. Následne sa pristúpi k vypracovaniu zmluvy, ktorá
už bude bez pokuty za prekročenie limitu. Zároveň podotkla, že v prípade, že U. S. Steel bude musieť, kvôli
navýšenému limitu dodanej vody odoberať vodu od ďalšieho dodávateľa, premietne to do ceny odobratej
vody (iba tej, ktorá bude kupovaná od iného dodávateľa). Obec následne premietne tieto zvýšené náklady do
ceny odobratej vody. Týmto navýšením limitu, by bolo možné pokryť aj požiadavky, ktoré vzniknú pri
výstavbe IBV, ktorú plánuje Urbariát. Vyzvala poslancov, aby predložili svoje otázky. Prítomní poslanci
nepredložili žiadne otázky.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci vzali na vedomie informáciu o rokovaní o navýšení limitu odberu pitnej vody so
spoločnosťou U. S. Steel Košice a o spôsobe výpočtu nového limitu odberu vody.
6.6 Vybudovanie verejného osvetlenia – ulica Na Záhumní
Starostka informovala poslancov, že v mesiaci september bolo dokončené verejné osvetlenie na
ulici Na Záhumní.
6.7 Výzva na vybudovanie detského ihriska pri MŠ
Mgr. Vargová, informovala poslancov, že výzva Úradu vlády SR na ktorú sme reagovali
žiadosťou bola zrušená zo strany Úradu vlády SR.
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6.8 Projekt „Dub nad obcou“ – oplotenie cintorína
Momentálne prebiehajú práce, firmou DMK STAV s.r.o., Martina Vargu, ktoré sú nevyhnutné
pred začatím oplotenia, vykonal sa výrub potrebných náletových rastlín a kríkov. Následne bude
geodetom vytýčene oplotenie a pristúpi sa k vybudovaniu oplotenia vysúťaženým dodávateľom.
6.9 Žiadosť o vysvetlenie prebytku peňazí – p. Patrik Budai
Starostka prečítala predmetnú žiadosť, uviedla, že poslancom bola táto žiadosť doručená vopred.
Upozornila, že na poslednom zasadnutí OZ bol schválený záverečný účet obce s prevodom
prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 8 220,23 €, čiže tvrdenie, že
v rozpočte obce na školstvo v roku 2016 je prebytok 10. 220,39 € je nereálne. Vyzvala poslancov,
aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Mgr. Timková Katarína – p. Budai ste spokojný so starostlivosťou v MŠ, úrovňou vzdelávania?
P. Budai – mám na výber? Mgr. Timková Katarína – áno, máte na výber, každý má možnosť
vybrať si MŠ.
Vereš František – aj keby bol prebytok, to neznamená, že sa teraz musia všetky peniaze použiť. Je
to rezerva, ktorá sa použije v prípade havárie alebo poruchy.
Poslanci sa zhodli na tom, že žiadosť p. Budaia je neopodstatnená a nie je založená na pravdivých
údajoch z rozpočtu.
6.10 Rekolekcie v kultúrnom dome
Starostka informovala poslancov, že rim. –kat. farár ju oslovil so žiadosťou, ohľadne vykonania rekolekcii
v kultúrnom dome v termíne 12.10.2017. Vyzvala prítomných aby sa vyjadrili, kto je za poskytnutie
priestorov kultúrneho domu na vykonanie rekolekcii v termíne 12.10.2017.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili poskytnutie priestorov kultúrneho domu na vykonanie rekolekcii dňa 12.10.2017.
6.11 Zmena na pozícii administratívny pracovník OcÚ Gyňov
Starostka informovala, že v mesiaci október nastane personálna zmena na pozícií administratívny pracovník
OcÚ Gyňov, nakoľko Ing. Augustínová odchádza na materskú dovolenku, zastúpi ju Mgr. Jana
Schchubertová.
6.12 Podujatie „Deň obce Gyňov 2017“
Mgr. Vargová zhodnotila podujatie „Deň obce Gyňov“. Uviedla, že aj napriek zmenám, ktoré nastali na
poslednú chvíľu dopadlo podujatie dobre. Vyzvala poslancov, aby popremýšľali nad doplnením programu
na budúci rok.
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6.13 Podujatie „Deň úcty k starším“ – 2017
Tento rok nebude možné, aby program pre seniorov pripravili deti z MŠ, nakoľko deti sú ešte malé. Bude
potrebné pripraviť náhradný program. Mgr. Timková Katarína – navrhujem, aby sme pre dôchodcov
pripravili prekvapenie v podobe známej hudobnej skupiny, ktorá vystupuje aj v televízii, ide o skupinu
Pavelčákovci. Už som s nimi komunikovala a majú voľné termíny 1.10.2017 a 5.11.2017. Ich vystúpenie
trvá 2-3 hodiny a stálo by to 350,- €. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili či súhlasia s objednaním skupiny
Pavelčákovci na termín 01.10.2017 za honorár 350,- €.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

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

Poslanci schválili objednanie skupiny Pavelčákovci na podujatie „Deň úcty k starším“, ktoré sa uskutoční
dňa 01.10.2017.
Bod č. 7
Diskusia
Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Nikto sa neprihlásil v diskusii.
Bod č. 8

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 9
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
V Gyňove, dňa 19.09.2017
Zapísal: Ing. Jarmila Augustínová
Overovatelia:
Lukáš Jánošík

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

Mgr. Katarína Timková

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

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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