
1 
 

OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 27.09.2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 
 

 
Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: Erik Dudrik, Lukáš Jánošík,  František Vereš 

Od bodu č. 6 Mgr. Katarína Timková 

Hostia: viď prezenčná listina 

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.  Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Prerokovanie a schválenie Smernice č. 2/2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

6. Prerokovanie a schválenie Návrhu úpravy rozpočtu č. 4 

7. Prerokovanie a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

11/2016 – 04/2017 

8. Schválenie podkladov do obecnej kroniky 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Prijatie uznesení 

12. 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: Františka Vereša 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:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, František Vereš  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 

 

Bod č. 5 

 

Prerokovanie a schválenie Smernice č. 2/2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Bc. Jarmila Augustínová, pracovníčka obecného úradu, prečítala prítomným najvýraznejšie zmeny v zákone 

o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.04.2016.  Vyzvala prítomných aby predostreli svoje otázky alebo 

pripomienky.  

 

Poslanci nemali žiadne námietky k predloženej smernici a tak pristúpili k hlasovaniu.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 3  

Za:   3 Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, František Vereš  

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženú  Smernicu č. 2/2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 6 

 

Prerokovanie a schválenie Návrhu úpravy rozpočtu č. 4 

Na zasadnutie OZ sa dostavila Mgr. Katarína Timková, poslankyňa OZ v Gyňove. Mgr. Jarmila Lachová, 

účtovníčka obecného úradu  prečítala predložené Rozpočtové opatrenie č. 4, návrh úpravy rozpočtu obce 

Gyňov na rok 2016. Uviedla, že povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 

6 486,- € pričom sa v rámci 4. úpravy zvýšili celkové príjmy na 517 448,- € a výdavky na 517 448,- €. 

Vyzvala prítomných aby vyjadrili pripomienky.  

 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0    
 

Prítomní poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 4 podľa predloženého návrhu. 

 

Bod č. 7 

 

Prerokovanie a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 11/2016 – 04/2017 
Starostka prečítala prítomným predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

obdobie 11/2016 – 04/2017.  Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0   

 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 11/2016 – 04/2017. 
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Bod č. 8 

 

Schválenie podkladov do obecnej kroniky 
 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že podklady do obecnej kroniky boli k nahliadnutiu na OcÚ v čase úradných 

hodín, v krátkosti zhrnula obsah predkladaných podkladov. 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    
 

 

Poslanci schválili predložené podklady do obecnej kroniky. 

 

Bod č. 9 

 

Rôzne 

 

9.1  Projekt zateplenia materskej školy 

Starostka informovala, že okrem zateplenia MŠ, ktoré bolo hradené z finančnej podpory Environmentálneho 

fondu sa v MŠ vymenili aj radiátory – 7ks, urobilo sa hygienické maľovanie a bola položená dlažba na 

schody pred vstupom do MŠ.  

 

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  

 

Poslanci vzali na vedomie informácie o zateplení MŠ, výmene radiátorov, hygienickom maľovaní a položení 

dlažby na schodoch pred vstupom do MŠ.  

 

9.2 Rekonštrukcia obecného vodovodu 

Pred ukončením rekonštrukcie vodovodu sa budú robiť nové prípojky na ulici Na Záhumní. Starostka 

uviedla, že v apríli 2016 bola podaná reklamácia zamerania parc. č. 616 na Okresný úrad Košice – okolie, 

Katastrálny odbor. Katastrálny odbor potvrdil, že meranie ulice Na Záhumní, ktoré bolo robené v r. 2009 p. 

Albertom bolo správne. Dňa 26.09.2016 opätovne vykonal meranie p. Albert, z merania vyplynulo, že p. 

Martin Matis musí posunúť hranicu svojho pozemku, o uvedenom bol p. Matis informovaný a súhlasí 

s posunom v súlade s meraním, aby sa mohlo pristúpiť k dokončeniu rekonštrukcie vodovodu.  P. Duránik 

sa má podľa merania vysunúť smerom do cesty, oproti susediaci pozemok, ktorého vlastníčkou je p. Ivanová 

je potrebné stiahnuť, taktiež aj p. Demko Radoslav a Demko Marián sa musia stiahnuť smerom z cesty. 

Predmetní vlastníci sa v minulosti vyjadrili, že súhlasia s odkúpením obecného pozemku. Obec pristúpi 

k príprave potrebných právnych náležitosti. P. Pfefferová uviedla na stretnutí dňa 07.04.2016, že daruje obci 

na cestu potrebnú časť jej pozemku. P. Šimčo Radoslav sa už stiahol, čiže u neho je zameranie v poriadku. 

Cesta na ulici Na Záhumní bude široká cca 3 – 3,5 m, uličný priestor bude cca 7 m.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0   
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Prítomní poslanci vzali na vedomie informácie o reklamácii zamerania ulice Na Záhumní, ako aj s tým 

súvisiace právne úkony. 

 

9.3 Odpis odberu pitnej vody za r. 2016 

Pri odpise spotreby pitnej vody sa zistil nadmerný odber vody spôsobený únikom vody a to u p. Jobbágyho 

Vincenta spotreba 835 m3, u p. Marčišáka Štefana spotreba 503 m3. P. Lakatošová Ľubomíra nesúhlasí 

s tvrdením, že v predajni potravín na Železničnej ulici má nameranú spotrebu vody za r. 2016 - 92 m3, tvrdí, 

že merač spotreby vody je chybný a žiada jeho výmenu. P. Lakatošová žiada, aby jej bol vymenený vodomer 

v predajni potravín na Železničnej ulici. Starostka predložila prítomným poslancom predložený výpočet 

priemernej spotreby uvedených občanov.  

 

Mgr. Katarína Timková - Navrhujem, aby sa robili merania spotreby vody u p. Lakatošovej aspoň jeden 

mesiac a keď sa preukáže, že p. Lakatošová bude mať aj po vymenení vodomeru vysokú spotrebu vody bude 

jej vystavená faktúra na celú nameranú spotrebu vody v r. 2016 čiže na 92 m3. S uvedením tvrdením súhlasil 

aj p. Erik Dudrik. 

Starostka navrhla prítomným, aby sa vyjadrili či súhlasia s vystavením faktúry za odber pitnej vody vyrátanej 

z priemernej spotreby vody za posledných 5 rokov u p. Jobággyho a p. Marčišáka a s výmenou vodomeru 

v predajni potravín p. Lakatošovej.  Prítomní poslanci súhlasili s návrhom a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0   

 

Poslanci schválili vystavenie faktúry za odber pitnej vody vyrátanej z priemernej spotreby vody za 

posledných 5 rokov u p. Jobággyho a p. Marčišáka a s výmenou vodomeru v predajni potravín p. 

Lakatošovej. 

 

9.4 Doplnenie dodatku k Zmluve o dodávke pitnej vody 
Pri odpise spotreby pitnej vody nastávajú problémy so vstupom na súkromný pozemok obyvateľov, 

vyskytol sa aj prípad, kedy obyvateľ tvrdí, že pri odpise mu bol poškodený vodomer. Z uvedeného 

navrhujem, aby sme v Zmluve o dodávke pitnej vody v čl. III bode 4 doplnili: “Odberateľ nahlási 

dodávateľovi konečný stav vodomeru ku 30.06. príslušného kalendárneho roka v termíne do 30.07. 

a to písomnou formou, alebo elektronicky“ . 
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0  

 

Poslanci schválili vytvorenie Dodatku k Zmluve o dodávke pitnej vody v predloženom znení. 

 

9.5 Žiadosť o navýšenie spojov pre eurobus a.s. 

Obci bola doručená žiadosť občanov, ktorí žiadali aby zachádzal do Gyňova autobusový spoj s odchodom 

o 11.50 zo Skároša. Predmetnú žiadosť sme postúpili na parciálnu poradu, ktorá sa konala dňa 07.09.2016. 

Spoločnosť eurobus a.s. vyhovela žiadosti a navrhuje formu skúšobnej prevádzky od 3.10.2016 po 

dobu jedného mesiaca na náklady obce. Náklad  činí 1,26 €/km od ktorého bude odpočítaná 

vyinkasovaná tržba. Zachádzka je 6 km. V prípade, že by sa spoj osvedčil, tak by náklady na 

prevádzku prešli na KSK. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

Za:   4 Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, František Vereš, Lukáš Jánošík 
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Proti:   0      

Zdržal sa:  0 

Poslanci schválili skúšobnú prevádzku (1 mesiac) autobusového spoju s odchodom o 11.50 hod. zo Skároša, 

ktorá bude na náklady obce. 

 

9.6 Príprava projektov 

Pracovníčky obecného úradu začali s prípravou nových projektov. Pripravujú žiadosti pre Environmentálny 

fond a to pre projekt Rekonštrukcia vodovodu vo výške 286 300,- € v ktorom je spoluúčasť žiadateľa vo 

výške 5 % - 14 315,- € a z projektu Obnova dediny na oplotenie a vytvorenie oddychovej zóny na cintoríne 

vo výške 5000,- €, so spoluúčasťou 250,- €. Vyzvala prítomných poslancov, aby vyjadrili námietky.  Prítomní 

nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0 

Poslanci schválili podanie žiadosti na rekonštrukciu vodovodu vo výške 286 300,- € a podanie žiadosti na 

oplotenie a vytvorenie oddychovej zóny na cintoríne vo výške 5000,- €, pričom pri oboch projektoch je 5% 

spoluúčasť žiadateľa. 

 

9.7 Vyúčtovanie projektov 

Nasledujúce projekty boli zrealizované a vyúčtovanie: 

 KSK - „Šednem sebe na lavočku u našim parku...“ Podujatie Deň obce – 1000,- € 

 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis – fitness stroje 3 ks – 1000,- € 

 Nadácia Tesco - fitness stroje 3 ks – 1300,- € - zrealizovaný, ale vyúčtovaný bude v 10/2016 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0 

Poslanci vzali na vedomie informáciu o zrealizovaných a vyúčtovaných projektoch. 

 
9.8 Program plánovaných  podujatí: 

 Deň úcty k starším – 23.10.2016 

 Vianočná akadémia – 11.12.2016 

 Štefanská zábava – 25.12.2016 

Starostka informovala prítomných, že dňa 8.10.2016 sa uskutočnia pod záštitou obce Gyňov preteky 

RALLY VIANOR HORNÁD, uviedla, že organizátor má všetky potrebné povolenia. 
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4  

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

Proti:   0      

Zdržal sa:  0 

Poslanci vzali na vedomie informáciu o plánovaných podujatiach. 
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Bod č. 10  

 

Diskusia 

 

Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie. 

p. Dudrik Miroslav – pri rekonštrukcii kostola som zistil, že kostol a p. Smerek majú jednu prípojku 

na vodu. Bude sa dávať p. Smerekovi nová prípojka na vodu? 

Starostka – bude vykonaná rekonštrukcia prípojky v kostole, tak aby bolo technicky možné 

samostatne odstaviť prívod vody v kostole, ako aj u p. Smereka,  

 

p. Budai – pozeral som si zákon č. 245/2008, § 28 ods.4,  kde sa hovorí, že príspevok na školné je 

maximálne vo výške 7,5 % životného minima, čo je 90 €, 5% z toho je 6 €, ako je možné, že platíme 

školné 15 €? 

Starostka – máme za to, že VZN o výške poplatku za pobyt dieťaťa je v súlade so zákonom, 

predmetnú informáciu necháme preveriť kompetentným orgánom.  

p. Budai – môžem si požiadať o vrátenie nezákonné vybratých peňazí obcou Gyňov? 

Starostka – samozrejme, že si môžete požiadať o vrátenie podľa Vás nezákonne vybratých peňazí. 

Na základe odpovede od kompetentných orgánov Vašu žiadosť vybavíme. 

  
 

Bod č. 11 
 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 
 

 

Bod č. 12 

Záver 
 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 

V Gyňove, dňa 27.09.2016 
 

Zapísal: Bc. Jarmila Augustínová 
 

Overovatelia:  
 

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

 
 

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

 

 

 

 

      Mgr. Denisa Vargová  

               starosta obce 


