OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.06.2017 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

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

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2016
Návrh záverečného účtu obce Gyňov za rok 2016
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2014
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Gyňov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Prijatie uznesení
12. 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 Erika Dudrika.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Starostka prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania, navrhla do programu zahrnúť
prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2014 v bode č. 7. Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili, či
má niekto z poslancov ešte návrh na doplnenie programu. Keďže nikto nemal námietky na doplnenie
programu, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia spolu s prerokovaním
protestu prokurátora proti VZN č. 2/2014 v bode č. 7.
Bod č. 5

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok
2016
Starostka prečítala Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2016.
Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému odbornému
stanovisku. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2016.
Bod č. 6

Návrh záverečného účtu obce Gyňov za rok 2016
Starostka uviedla, že poslancom bol vopred predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2016.
Prečítala predmetný návrh. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k návrhu záverečného účtu obce
Gyňov za rok 2016. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad, spolu s prevodom prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške
8 220,23 €.
Bod č. 7

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2014
Mgr. Denisa Vargová oznámila, že dňa 06.06.2017 bol obci Gyňov doručený protest prokurátora proti VZN
č. 2/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Gyňov. Uviedla, že predmetný protest bol poslancom vopred doručený. Po obdržani
protestu prokurátora, starostka kontaktovala prokurátorku a následne s ňou odkonzultovala návrh nového
VZN. Vyzvala prítomných aby predložili otázky k predloženému protestu. Prítomní poslanci nepredložili
žiadne otázky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková
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Poslanci vzali na vedomie predložený protest prokurátora proti VZN č. 2/2014.
Bod č. 8

Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov
Starostka vyzvala Ing. Augustínovú, pracovníčku obecného úradu, aby oboznámili prítomných s VZN č.
2/2017. Augustínová uviedla, že návrh VZN č. 2/2017 bol poslancom vopred doručený, uviedla že v rámci
pripomienkového konania bol obci doručený protest prokurátora k pôvodnému VZN č. 2/2014. Na základe
protestu, boli starostkou navrhnuté zmeny, ktoré sa zapracovali do VZN č. 2/2017. Uviedla o ktoré zmeny
išlo. Vyzvala prítomných aby predložili otázky a pripomienky k predmetnému VZN.
Dudrik Erik – vyjadril námietky k čiastke 15 € za školné.
Starostka - navrhla, aby bolo predmetné VZN schválené a následne aby bola uložená úloha riaditeľke
materskej školy, ktorá zvolá rodičov detí navštevujúcich materskú školu a prerokuje s nimi výšku príspevku
na školné. Výsledky rokovania, spolu s navrhovanou čiastkou školného oznámi starostke obce a poslancom
OZ. Na základe týchto výsledkov sa pripraví úprava VZN. Prítomní poslanci súhlasili s návrhom starostky
a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili predložené VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.
Bod č. 9
Rôzne
9.1 Žiadosť Ing. Silvie Czetöovej – Odkúpenie časti prístupovej cesty
Starostka informovala, že dňa 13.06.2017 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie časti prístupovej cesty,
ktorá vedie z obecnej komunikácie parc. č.366/62 cez parcelu č. 363/9, ktorej vlastníkom je obec Gyňov
k parcele č. 76/3 a 76/2, ktorých vlastníčkou je p. Czetöová. Uviedla, že žiadateľka je ochotná znášať všetky
náklady spojené s odpredajom. Po konzultácii s hlavným kontrolórom obce starostka ozrejmila poslancom
aký je postup pri odpredaji obecného majetku. Je potrebné vyhlásiť majetok obce za prebytočný a následne
pristúpiť k predaju prostredníctvom osobitný zreteľ (oslovenie len vybraného kupujúceho) alebo vyhlásením
verejnej súťaže. Ďalej uviedla, že v prípade predaja je možné aby sa zriadilo vecné bremeno v prospech obce.
Vyzvala prítomných poslancov aby sa k žiadosti vyjadrili.
Mgr. Timková Katarína – som za to, aby sa v prípade predaja zriadilo vecné bremeno v prospech obce.
Dudrik Erik – navrhujem, aby žiadateľka predložila konkrétnejšie podklady a to náčrt situácie, ako aj
výmeru, predbežne nie je potrebné zameranie geodetom. Po doručení týchto podkladov navrhujem žiadosť
opätovne prerokovať.
9.2 JUDr. Jana Furmanová – Žiadosť o pripojenie sa na obecný vodovod „IBV Gyňov“
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že dňa 07.06.2017 bola obci doručená žiadosť o pripojenie na obecný vodovod
„IBV Gyňov“, uviedla, že ide o IBV na ulici Malogyňovská. Upozornila prítomných poslancov, že obec má
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limit na odber pitnej vody od spoločnosti USS, doterajšie rokovania neviedli k navýšeniu limitu odberu vody.
Vyzvala prítomných aby sa vyjadrili k žiadosti.
Vereš František – ešte keď to riešila Family reality, tak hovorili, že urobia studne.
Mgr. Timková Katarína – prvým krokom musia byť rokovania so spoločnosťou USS
Starostka – prvým krokom je zaslanie žiadosti spoločnosti USS o navýšenie limitu odberu pitnej vody.
Dudrik Erik - následne vlastník môže pristúpiť k vytvoreniu projektovej dokumentácie, uloženiu potrubia
na pitnú vodu, vytvoreniu prípojok a následne k odovzdaniu do správy obce za symbolickú cenu.

9.3 Horňák Rastislav – Žiadosť o povolenie na parkovanie nákladného vozidla
Starostka informovala prítomných poslancov, že dňa 06.4.2017 bola obci doručená žiadosť
o povolenie na parkovanie nákladného vozidla na ulici Malogyňovská pred rodinným domom č. 17.
V žiadosti sa uvádza, že parkovanie je mimo pozemnej komunikácie, vozidlo nezasahuje
a neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky a nie je ani prekážkou na ceste. Starostka uviedla, že
pán Horňák ju informoval, že ide o firemné motorové vozidlo a že je ochotný aj finančne prispieť
na parkovanie. Vyzvala prítomných poslancov aby sa k žiadosti vyjadrili.
Vereš František – uviedol, že môže dôjsť k poškodeniu vedenia potrubí, taktiež upozornil, že by
parkovanie mohlo prekážať susedom.
Dudrik Erik – je dostatočne spevnené podložie, o akú plochu by išlo? Starostka – Horňák si
spevňoval terén kamenivom.
Mgr. Timková Katarína – máme stanovenú cenu? Starostka – cena je na schválení poslancami OZ
a následne sa uzatvorí zmluva o nájme.
Z dôvodu, že poslanci nevedeli reagovať na uvedenú žiadosť, ktorej vybavenie si vyžaduje
obhliadku spôsobu parkovania, ako aj obhliadku spevnenia terénu, navrhli vykonať obhliadku
priamo na miesta a následne žiadosť prerokovať na najbližšom zasadnutí OZ.
9.4 Budai Patrik - Žiadosť o zverejnenie evidencie jázd obecného motorového vozidla
Mgr. Vargová informovala prítomných, že dňa 30.05.2017 bola obci doručená žiadosť p. Budaia. Prečítala
prítomným znenie žiadosti. Uviedla, že dňa 11.04.2017 bola v kostole z dôvodu riešenia schválenej dotácie.
Nakoľko bol pán farár dlhodobo práceneschopný. Starostka sa vyjadrila, že nevyužíva služobné motorové
vozidlo na súkromné účely. Vyzvala prítomných poslancov aby sa vyjadrili k žiadosti.
Vereš František – navrhujem aby bola zaslaná odpoveď s uvedením, kam išla starostka v uvedenom termíne.
Nesúhlasím aby sa zverejňovala evidencia jázd.
Mgr. Timková Katarína – k žiadosti nemám čo povedať.
Dudrik Erik – služobné motorové vozidlo sa nesmie používať na súkromné účely. Zverejňovanie evidencie
jázd na stránke obce nie je potrebné, v prípade podozrenia na zneužitie služobného vozidla sa vykoná interná
kontrola. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Prítomný poslanci neschválili žiadosť p. Budaia, o zverejnení evidencie jázd obecného motorového vozidla
na internetovej stránke obce.
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9.5 Zmena na liste vlastníctva č. 730
Starostka informovala prítomných, že obec zaslala žiadosť na Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny
odbor, v ktorej žiadala aby na LV bola vedená iba budova obecného úradu, nie požiarna zbrojnica. Zmena je
potrebná z dôvodu, že sa plánujeme zapojiť do výzvy na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Z tohto
dôvodu bude potrebné vykonať zmeny v pôvodnej projektovej dokumentácii. V prípade, že bude zapojenie
do výzvy aktuálne, budú o tom poslanci opätovne informovaní. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Poslanci vzali na vedomie, že z dôvodu zmeny na LV č. 730 bude potrebné v projektovej dokumentácii
k rekonštrukcii budovy obecného úradu vykonať zmeny.
9.6 Služobné motorové vozidlo
Mgr. Denisa Vargová informovala prítomných, že bola podaná žiadosť na MH SR o pridelenie vyradeného
služobného osobného motorového vozidla. Uviedla, že služobné vozidlo, ktoré sa používa teraz vyžaduje
neustále opravy a nie je dostatočne spoľahlivé. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Poslanci vzali na vedomie, že bola obcou podaná žiadosť na MH SR o pridelenie vyradeného služobného
osobného motorového vozidla.
9.7 Projekt Detské ihrisko pri škôlke
Starostka informovala, že bola podaná žiadosť na Úrad vlády SR. Ide o vybudovanie detského ihriska pri
materskej škole. Upozornila, že školský dvor patrí Urbariátu. Už dlhšie sa plánuje vysporiadanie tohto
majetku. Keďže je potrebné zrealizovať opravu oplotenia materskej školy navrhla podať žiadosť Urbariátu
o vysporiadanie majetku s čím súvisí aj vytvorenie geometrického plánu. Vyzvala prítomných poslancov,
aby pristúpili k hlasovanie, kto je za podanie žiadosti o vysporiadanie majetku na Urbariát a za urobenie
geometrického plánu. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:
Proti:
Zdržal sa:

3
0
0

Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Poslanci schválili podanie žiadosti o vysporiadanie majetku na Urbariát a urobenie geometrického plánu.
9.8 Projekt „Dub nad obcou“
Starostka uviedla, že práve prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. Pred realizáciou oplotenia budú
pomocou mechanizmov odstránené kríky, ktoré by neskôr poškodzovali oplotenie.

5

9.9. Výzva na rekonštrukciu domu smútku
Mgr. Vargová informovala, že PPA pripravuje výzvu na rekonštrukciu domov smútku. Plánujeme sa zapojiť
do výzvy, aby sme mohli aspoň čiastočne zrekonštruovať dom smútku.
9.10 Dni Regionálne združenia obcí Hornád
V dňoch 24.6.a 25.6.2017 sa uskutočnia Dni Regionálneho združenia obci Hornád. Keďže sa starostka
predmetných slávnosti nemôže zúčastniť oslovila poslancov, kto ju môže zastúpiť. Poslanci sa vyjadrili, že
v uvedenom termíne majú program.
9.11 Nadmerná spotreba pitnej vody – Predajňa potravín Ľubomíra Lakatošová
Starostka vyzvala Ing. Augustínovú aby oboznámila prítomných poslancov so zistenou spotrebou pitnej vody
v Predajni potravín p. Lakatošovej. Augustínova informovala poslancov, že v 2015 bola spotreba 104 m3
vody (65,52 €), v roku 2016 - 92 m3 vody (57,96 €) a v roku 2017 - 351 m3 vody (221,13 €). Uviedla, že
v zmysle Uznesenia č. 110/2016 bol v predajni potravín vymenený domový vodomer dňa 08.11.2014
s konečným stavom na vodomery 264 m3. Následne bola p. Lakatošovou nahlásená porucha, ktorú dňa
25.01.2017 odstraňoval p. Schubert Bohuslav v zmysle dohody s obcou. Následné boli vykonané odpisy
spotreby vody dňa 02.03.2017 kedy bol stav 310 m3 odobratej vody, odpis bol opakovaný dňa 14.03.2017 so
stavom 311 m3 a dňa 19.06.2017 so stavom 311 m3. Uviedla, že suma za odobratú pitnú vodu za roky 2015,
2016 a 2017 činí čiastku spolu 344,61 €. Opakovanými odpismi bolo dokázané, že vysoká spotreba pitnej
vody bola zapríčinená poruchou na vodovodnom potrubí u p. Lakatošovej, ktorá kategoricky odmietala
poruchu a tvrdila, že porucha je v domovom vodomere.
Poslanci sa vyjadrili, že trvajú na Uznesení č. 110/2016.
9.12 Vyúčtovanie dotácie – TJ SLOVAN GYŇOV
Starostka uviedla, že aj napriek dvom zaslaným výzvam nebolo predložené vyúčtovanie dotácie.
9.13 Prevádzkovanie kultúrneho domu
Starostka vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na cateringové spoločnosti, ktoré by mohli prevádzkovať
kultúrny dom. Žiaden z poslancov nepredložil návrh.
9.14 Poškodenie multifunkčného ihriska
Mgr. Vargová informovala prítomných, že dochádza k poškodzovaniu multifunkčného ihriska. Deti
opakovane nerešpektujú pokyny a podliezajú sieť čím dochádza k jej poškodeniu. Vyzvala prítomných aby
vyjadrili názor, ako danú situáciu riešiť.
Mgr. Timková Katarína – navrhujem vyrobiť tabuľu s upozornením, ktorá sa umiestni na multifunkčné
ihrisko a taktiež aj vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase o zodpovednosti zákonných zástupcov za
poškodenie majetku.
Vereš František – navrhujem zabezpečiť sieť viacerými páskami, aby nebolo možné podliezanie.
9.15 Poškodenie cesty na Malogyňovskej a Čanianskej ulici
Starostka uviedla, že plánuje osloviť firmy aby pripravili cenové ponuky na vykonanie vyspravok asfaltovej
cesty. V rámci možnosti rozpočtu sa následne pristúpi k vyspravkam aj na ulici Čanianska. Poslanci súhlasili
s vykonaním potrebných vyspravok asfaltovej cesty na ulici Malogyňovská a Čanianska. Pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za:

3

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

0
0

Poslanci schválili vykonanie vyspravok asfaltovej cesty na ulici Čanianska a Malogyňovská.
9.16 Verejné osvetlenie Na Záhumní
Pristúpi sa k osádzaniu stĺpov na verejné osvetlenie na ulici Na Záhumní.
9.17 Odpisy spotreby pitnej vody
Dňa 19.06.2017 bol vykonaný v obci odpis spotreby pitnej vody. Odpis vykonali dôchodcovia spolu
s aktivačnými pracovníkmi. Dôchodkyne budú v mesiaci jún roznášať na podpis zmluvy o odbere pitnej
vody a dodatky k zmluvám.
9.18 Projekt na zakúpenie kompostérov
Obec sa zapojila spolu s obcami Mikroregiónu Hornád do projektu na zakúpenie kompostérov do domácnosti
občanov. Zakúpenie kompostérov je v zmysle zákona o odpadoch.

9.19 Hymna obce
Starostka oslovila speváčky Ženskej speváckej skupiny z Gyňova so žiadosťou o vytvorenie obecnej hymny,
ktorá by sa odprezentovala počas Dňa obce. Mgr. Timková informovala, že na hymne sa pracuje.
9.20 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. Uviedla, že obec nezískala dotáciu na finančnú
podporu podujatie od Košického samosprávneho kraja. Vyzvala poslancov, aby navrhli termín pracovného
stretnutia pre podrobné naplánovanie podujatia Deň obce. Poslanci navrhli termín stretnutia 06.07.2017.
9.21 Zakúpenie externého šachu
Mgr. Vargová navrhla poslancom zvážiť zakúpenie externého dreveného šachu do priestorov obecného
parku. Uviedla, že podľa predbežného zisťovania ceny zakúpenie sady predstavuje čiastku približne 500 €.
V prípade, ak sa vyskytne vhodná možnosť dotácie, tak sa pripraví projekt.
Bod č. 10
Diskusia
Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie.

p. Miroslav Dudrík – uviedol, že na ulici Na Záhumní sa aj naďalej voľne pohybujú psi, ktorí
roznášajú odpadky a taktiež znečisťujú verejné priestranstvo. Nepozná vlastníkov psov.
Starostka – na základe sťažností obec prejednala troch konkrétnych vlastníkov psov.
Miroslav Dudrik – v čase keď do škôlky chodili moje deti, tak riaditeľka MŠ mala zo zákona
možnosť vyberať 50 € za mesiac za každé dieťa, ktoré malo 2,5 roka a nevyberala tento poplatok.
Starostka – nie som si vedomá, že zákon umožňuje túto možnosť vyberania poplatku za pobyt
dieťaťa v MŠ, predmetné tvrdenie preveríme a budeme Vás informovať.
Bod č. 11

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
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Bod č. 12
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
V Gyňove, dňa 20.06.2017
Zapísal: Bc. Jarmila Augustínová
Overovatelia:
František Vereš

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

Dudrik Erik

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

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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