OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.03.2018 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
Ing. Peter Šoltés, po zložení sľubu – 18:05 hod.
Hostia: viď prezenčná listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Oznámenie o zániku mandátu a zloženie sľubu náhradníka do výkonu funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva
6. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky 2018 - 2020
7. Schválenie návrhu Rozpočtu Obce Gyňov na roky 2018, 2019, 2020
8. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 05/2018 – 10/2018
10. Dotácie z rozpočtu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Prijatie uznesení
14. Záver

Bod č. 1
Zasadnutie OZ otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov a hostí.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov zápisnice: Mgr. Katarínu
Timkovú, Františka Vereša
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že na poslednom zasadnutí OZ, neboli prijaté žiadne uznesenia.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Mgr. Denisa Vargová 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.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková, František Vereš
0
0

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia.
Bod č. 5
Oznámenie o zániku mandátu a zloženie sľubu náhradníka do výkonu funkcie poslanca
Obecného zastupiteľstva
Mgr. Denisa Vargová prečítala oznámenie o zániku mandátu p. poslanca Ing. Mareka Šoltésa
podľa § 25 ods. 2g) zákona č. 369/1990 Zb., nakoľko sa ani raz nezúčastnil na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v roku 2017. Oboznámila poslancov o nastúpení náhradníka do výkonu
funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Na
zaniknutý mandát vymenovala p. Ing. Petra Šoltésa, nezávislého kandidáta s podporou politickej
strany Smer-SD. O 18:05 hod. p. Ing. Peter Šoltés zložil sľub poslanca a prevzal osvedčenie na
funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva a následne sa aktívne zapájal do hlasovania ako
poslanec Obecného zastupiteľstva.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Mgr. Katarína Timková, František Vereš
0
0

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie oznámenie o zániku mandátu a zloženie
sľubu náhradníka do výkonu funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva
Bod č. 6
Odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky 2018-2020
Starostka prečítala odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky 2018-2020. Vyzvala prítomných, aby
predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému odbornému stanovisku. Prítomní nepredložili
žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko HK k rozpočtu na roky
2018-2020
Bod č. 7
Schválenie návrhu Rozpočtu Obce Gyňov na roky 2018, 2019, 2020
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh rozpočtu Mgr. Jarmilu Lachová, účtovníčka obce, zaslala
poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Starostka oboznámila poslancov, že k rozpočtu neboli
žiadne pripomienky zo strany občanov. Mgr. Jarmila Lachová, účtovníčka obce navrhla zmeny
formou presunu z položky 637005 špeciálne služby mínus 300 € presun na položku 634004
prepravné plus 300 € a z položky 633004 prevádzkové stroje a zariadenia mínus 150 € presun na
položku 637012 poplatky podľa autorského zákona + kolky plus 150 €. Vyzvala prítomných aby
predložili otázky a pripomienky k predloženému návrhu.
Erik Dudrík: To je na ten rok úver?
Mgr. Jarmila Lachová: Áno, keď nám schvália projekt na vodovod, tak to je na spolufinancovanie
Erik Dudrík: Kde sú dotácie uvedené v rozpočte?
Mgr. Jarmila Lachová: Sú uvedené v kapitálových výdavkoch.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený Rozpočet obce Gyňov na roky
2018,2019,2020 s predloženými presunmi.
Bod č. 8
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017
Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2017. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK na rok
2017.
Bod č. 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK za rok 2018
Starostka prítomným prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
05/2018 – 10/2018. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 05/2018 – 10/2018.
Bod č. 10
Dotácie z rozpočtu obce
Starostka uviedla, že obci boli doručené žiadosti o dotáciu. Najprv prečítala žiadosti bez právnej
subjektivity. Amatérsky hokejový klub žiada o pridelenie dotácie vo výške 1 000,- €, Ženská
spevácka skupina z Gyňova žiada o dotáciu vo výške 350,- €, Klub dôchodcov žiada o dotáciu vo
výške 600,- €. Potom prečítala žiadosť o dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Mena Panny
Márie – filiálka Gyňov vo výške 2.500,- €. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k výške
požadovaných dotácií.
Lukáš Jánošík: Koľko je repre?
Mgr. Jarmila Lachová: Položka 633 v rozpočte – 3 500 €, ale tam patria aj výdavky na napr.
darčeky na Deň detí, Deň matiek alebo Deň obce.
Lukáš Jánošík: Takže to nám nevyjde, aby sme všetkým odsúhlasili dotáciu v požadovanej výške?
František Vereš: Dá sa ešte niečo presunúť a zvýšiť sumu z rozpočtu obce, aby sme mohli schváliť
celú dotáciu na farnosť?
František Vereš: Takže farnosti môžeme schváliť približne koľko?
Mgr. Jarmila Lachová: 1 500 €.
Erik Dudrík: Ako sa prezentovala ženská spevácka skupina za tie peniaze minulý rok?
Mgr. Denisa Vargová: Speváčky chodia reprezentovať obec po okolitých obciach, napr. na rôzne
slávnosti iných obcí a taktiež účinkujú na podujatiach, ktoré organizuje obec Gyňov.
Erik Dudrík: Čo sa týka hokeja, kde sú výsledky?
František Vereš: Nie sme posledné mužstvo v tabuľke a mali sme aj niekoľko výhier.
Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre subjekty bez právnej subjektivity a to pre
Amatérsky hokejový klub vo výške 1 000,- €, pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňova vo
výške 350,- €, pre Klub dôchodcov vo výške 600,- €.
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Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotácie pre Amatérsky hokejový klub vo výške
1 000 €, pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňova vo výške 350,- €, pre Klub dôchodcov vo výške
600,- €.
Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre subjekt s právnou subjektivitou a to pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Mena Panny Márie – filiálka Gyňov vo výške 1 500,- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
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. 11
Rôzne
11.1
Projekty
Mgr. Denisa Vargová oboznámila poslancov o projektoch.







Z Úradu vlády sme žiadali na Ihrisko pre najmenších – v priestoroch Materskej školy a na
exteriérovú šachovnicu + hokejové dresy s potlačou. Pri týchto projektoch je
spolufinancovanie 5 % zo strany obce.
Z Ministerstva financií sme žiadali na oplotenie škôlky. Tu je 10 % spoluúčasť na
financovanie
Vodovod je staronový projekt, o ktorom už viete. Aj tento rok sme žiadali.
Spolufinancovanie je 5 %.
Škôlka urobila projekt – Gesto pre moje mesto, kde sa dá hlasovať na stránke
www.gestopremesto.sk .
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila projekt, ktorý je zameraný na obnovu lokálne
významných pamiatok. Tu by sme sa chceli zapojiť na obnovu nášho kostola.
Z MAS Hornád-Slanské vrchy môžeme získať 35 000 €. Chceli by sme ich použiť na
opravu Domu smútku – je potrebné vymeniť strechu, okná, fasádu, dlažbu, ozvučenie
a ďalším naším cieľom, ak by to bolo možné by bola modernizácia školského zariadenia –
konkrétne nová elektroinštalácia v Materskej škole.

Ing Peter Šoltés: Určite treba opraviť Dom smútku a v škôlke je tiež veľmi potrebná výmena
elektroinštalácie z bezpečnostného hľadiska.
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Starostka: Projektantka dá urobiť rozpočet a podľa sumy uvidíme, či sa zmestíme do dotácie od
MAS Hornád-Slanské vrchy.
Mgr. Katarína Timková: Koľko rokov má budova?
Mgr. Jarmila Lachová: Minulý rok sme splatili za ňu úver.
Mgr. Katarína Timková: „Paráda“ a už je potrebná oprava.
Erik Dudrík: A to si musíme vybrať či jedno alebo druhé?
Mgr. Denisa Vargová: Nie, môžeme žiadať aj na obidva projekty, ale ešte nemáme rozpočet pre
MAS Hornád-Slanské vrchy.
Erik Dudrík: Ten vodovod, to sa jedná o Malogyňovskú ulicu?
Mgr. Denisa Vargová: Áno, budeme musieť financovať cca 60 000 € na tie vodovodné prípojky.
Pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie projekty do ktorých sa Obec Gyňov
zapojila.
11.2
Cesta na kopci
Starostka obce oboznámila poslancov o problémovej ceste na kopci. Uviedla, že keď napadne
sneh, je to ešte horšie. A naposledy, keď odhŕňovač tadiaľ prechádzal tak vytrhol všetky poklopy.
Chceli by sme dať urobiť cestu od p. Neveloša po cintorín, samozrejme aj rigol a vyspraviť
krajnicu. Obec Gyňov si vyžiada cenové ponuky.
11.3
Brigáda v Hornáde
Starostka informovala prítomných, že tak ako aj po minulé roky plánuje zrealizovať brigádu na
vyčistenie Hornádu, nakoľko v lete sa tam veľa ľudí chodí bicyklovať a chceme to tam mať pekné.
Uviedla, že aj poľovníci prisľúbili pomoc. Taktiež je potrebné upraviť verejné priestranstvá
v obci.
Vyzvala prítomných poslancov aby navrhli termín uskutočnenia brigády. Poslanci navrhli termín
brigády na 21.04.2018. Starostka vyzvala prítomných poslancov aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés, František Vereš
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanci schválili termín brigády na 21.04.2018 a vyžiadanie cenovej ponuky na realizáciu cesty na
ulici Na kopci.
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11.4
Naplánované akcie
Starostka informovala poslancov o akciách, ktoré plánuje v blízkom časovom úseku organizovať.
Ide o Deň matiek, Deň detí a Deň obce. Uviedla, že Deň obce je naplánovaný na 4.augusta.
11.3
Sťažnosť od občanov
Starostka oboznámila prítomných, že prijala niekoľko ústnych žiadostí od občanov na p. Holoda,
že sa pred jeho pozemkom, nedajú otáčať autá a ani prechádzať, nakoľko tam má zaparkované
svoje osobné auto. Keďže sa tam momentálne rieši aj individuálna bytová výstavba tak je to veľký
problém.
Mgr. Katarína Timková: Nevedia si parkovať svoje autá vo dvoroch? Dnes už takmer každí stojí
pred svojim domom, lebo sa im nechce otvárať brány.
Ing. Peter Šoltés: Mali by sme ho predvolať, pretože tým ohrozuje ostatných obyvateľov napr. pri
požiare alebo pri nehode sa tam nemôžu dostať hasiči alebo záchranka
11.5
Podnet-žiadosť p. Budaia o vysvetlenie
Starostka obce prečítala list od p. Budaia, ktorý bol adresovaný Obecnému zastupiteľstvu,
v ktorom ho zaujímalo, že kto jazdil na obecnom aute v čase od 1.1.2017 do 28.11.2017 a kde sa
vie jazdiť, keď sa najazdí každý pracovný deň 42,44 km.
Mgr. Katarína Timková: P. Budai to je veľa alebo málo?
p. Budai: Veľa, podľa mňa by starostka mala pôsobiť v obci
Mgr. Katarína Timková: Ale starostka vybavuje veľmi veľa vecí.
p. Budai: A čo tam rieši v Košiciach, mi povec keď vieš.
Ing. Peter Šoltés: Napr. na Inšpektorát práce je 46 km tam a späť
Ing. Peter Šoltés: P. starostka na aké účely ste používali obecné auto?
Mgr. Denisa Vargová: Na pracovné účely, napr. na školenia – min. týždeň som bola na Vínnom
jazere, na rôzne schôdze, mikroregión a pod.
František Vereš: Jeden deň je to 5 km, druhý deň to môže byť 105 km, to sa nedá prerátavať na
dni.
Ing. Peter Šoltés: Budem teraz nemiestny, ale p. starostka vy dokedy plánujete byť na tomto svete,
že sa vozíte na tomto šrote?
Mgr. Denisa Vargová:  dokedy neumriem
Ing. Peter Šoltés: Navrhujem kúpiť nové obecné auto, lebo koľko peňazí už išlo na opravu tohto
tak to je dosť a je vo veľmi zlom technickom stave.
Mgr. Denisa Vargová: Uvažovali sme už aj o tom a máme aj podanú žiadosť na ministerstve
o vyradené auto.
Ing. Peter Šoltés: P. Budai máte podozrenie na nejakú nekalú činnosť p. starostky, že posielate
tieto žiadosti?
p. Budai: Som občan, ktorý sa chce informovať o dianí v obci, ale obci to asi vadí.
Ing. Peter Šoltés: Nevadí, len o tie veci o ktoré je potrebné sa starať sa nikto nestará, napr. keď je
potrebná brigáda, stále chodia len tí istí ľudia v počte 10. Zaujímavé, že vtedy nemá nikto žiadnu
otázku.
p. Budaiová: Môžem sa opýtať p. starostka, že kde sú tie výsledky, pretože ja to nevidím. Za tie
najazdené km by tu mali stáť 2 bytovky.
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Mgr. Denisa Vargová: Napr. ak robíme projekty musím chodiť vybavovať rôzne veci, napr.
daňový úrad, inšpektorát práce, všetky poisťovne. Je veľa tlačív, ktoré sú potrebné na
vybavovanie projektu. Ďalej chodím na Úrad práce, Okresný úrad, chodíme na rôzne školenia,
keď s niekým uzatvárame zmluvy chodím podpisovať zmluvy a pod.
p. Budaiová: Ok, tak prečo sa v minulosti bránilo tomu, aby bola zverejnená kniha jázd?
Mgr. Denisa Vargová: Knihu jázd máme, ale nie je zverejnená. Prečo by mala. Nie je to stanovené
zákonom.
Lukáš Jánošík: P. kontrolór je to povinnosť?
Ing. Nyulaszi: Nie
Lukáš Jánošík: A môže si občan požiadať o nahliadnutie do knihy jázd?
Ing. Nyulaszi: Áno v zmysle § 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Bod č. 12
Diskusia
Starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do diskusie.
p. Budai: p. Šoltés v roku 2014 ste kandidovali ako nezávislý alebo ako kandidát za stranu SmerSD?
Ing. Peter Šoltés: Za nezávislého s podporou strany Smer – SD.
p. Budai: Je mi to čudné.
Ing. Peter Šoltés: Ja som bol v roku 2014 oslovený p. starostkou a keďže sa poznáme a viem, aká p.
starostka je tak som pristúpil na to byť na kandidátke strany Smer-SD
p. Hanušovský: Chcem sa vyjadriť k podnetu p. Budaia. Prepočítavanie km je smiešne, pretože to
nie je možné vypočítavať km na deň, keď jeden deň nemusí ísť p. starostka nikde a iný deň môže
celý deň behať hore dole. Je normálne, že p. starostka chodí na aute, čo by ste chceli aby cestovala
autobusom? Je to choré prepočítavať počet km na deň podľa mňa.
Ďalej sa chcem vyjadriť k Domu smútku. Keď som bol na posledný pohreb, strašne fúkalo. Bolo by
vhodné dať urobiť zo severnej strany zástenu. Je tam síce ohraničené, aby tam ľudia nespadli, ale
keby tam bola zástena tak by tam tak nefúkalo a bolo by to bezpečnejšie. Čo sa týka oplotenia
cintorína, môj názor je, že cintorín sa zmenšil. Tam kde sa rozpadáva múr, z tej strany by bolo dobré
urobiť urnové miesta, samozrejme tak isto za poplatok ako je to aj za hrobové miesto. Veľa ľudí už
v dnešnej dobe používa spaľovanie. Je to len taký môj postreh do budúcnosti.
Chcel by som upozorniť, že každý utorok a piatok tu okolo môjho pozemku chodí stará vojenská
vetrieska s drevom, ktoré vozí do Sene, keď je blato je to hrozné. Dalo by sa to nejako riešiť? Ja
som pána už upozornil, ale jemu to je jedno, preňho je to najbližšia cesta do Sene. Nehovorím v lete,
to mi nevadí, ale keď je vonku také počasie aké je tak je to hrozné.
Mgr. Denisa Vargová: ŠPZ auta máte?
p. Hanušovský: Nie je problém si zapísať a dám Vám vedieť.
Mgr. Denisa Vargová: Dajte nám vedieť, my zavoláme policajtov, nech to riešia. Podľa cestného
zákona je to povinnosť očistiť cestu, keď ju niekto zašpiní.
p. Hanušovký: Čo sa týka individuálnej bytovej výstavby, dali tam makadam, ale nevyšiel a dali
tam hlinu s červeným kameňom. Stále tam máme blato. A čo sa týka odpadu – separovaný zber
k nám nechodí, lebo nemá sa kde otáčať.
Ako bude riešená dažďová voda?? Či sa to bude riešiť až keď bude nejaká potopa?
Mgr. Denisa Vargová: V projekte individuálnej výstavby je uvedené že tam bude drenážna rúra
a rigol. Cestu si bude majiteľ kolaudovať sám On má projekt aj dokumentáciu.
p. Hanušovský: Svetlo na rohu Malogyňovskej ulice nesvieti.
Mgr. Denisa Vargová: Svetlo je už vybavené.
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p. Hanušovský: Ešte chcem podotknúť, ale to sa týka asi Telecomu, že je tam nahnutý stĺp.
Erik Dudrík: V poriadku nahlásime poruchu.
p. Hanušovský: Čo sa týka vodovodu – je evidentne vidieť, že tam stále preteká voda na konci ulice
oproti p. Holodu
Mgr. Denisa Vargová: Pozrieme sa na to.
Erik Dudrík: Chcem sa opýtať na vysoké napätie čo sa kope na ihrisku, či je to na obecnom pozemku
alebo na pozemkoch urbariátu.
Mgr. Denisa Vargová: Neviem teraz, zistím, dám odpoveď. Pozriem sa na to v stavebnom projekte.
Mgr. Katarína Timková: Na Hlavnej ulica ma poprosili 3 ľudia, aby sme sa pozreli na venčenie
psov. Psičkári chodia okolo domov na prechádzky, pes sa vyvenčí a iné veci a tak to nechajú pred
bránami. Žiadne také, že to zoberú do sáčku a vyhodia do smetí. Treba na to upozorniť.
Mgr. Denisa Vargová: Ak vieš konkrétne mená, predvoláme danú osobu na Obecný úrad
a dohovorom ju upovedomíme o tomto probléme.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil.
Starostka ukončila diskusiu.
Bod č. 13
Prijatie uznesení
Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 14
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
V Gyňove, dňa 20.03.2018
Zapísal: Mgr. Jana Schubertová
Overovatelia: František Vereš, Mgr. Katarína Timková

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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