OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22.05.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

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

Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Poslanci OZ: Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková,
Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés,
Hostia: viď prezenčná listina
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie a schválenie zámeru spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Gyňov 2018-2025 s výhľadom do roku 2030
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 Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov zápisnice Františka
Vereša a Mgr. Katarínu Timkovú.
Bod č. 3
Kontrola prijatých uznesení
Prebehla kontrola prijatých uznesení.
Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania.
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík
3
0

Zdržal sa:
0
Neprítomní: Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia.
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Dala

Bod č. 5
Prerokovanie a schválenie zámeru spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Gyňov 2018-2025 s výhľadom do roku 2030
Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Ing. Peter Šoltés.
Starostka informovala poslancov, že v minulosti obec mala vypracovaný Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, ktorý platil do roka 2015. Obec je povinná tento dokument nanovo
spracovať v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce publikovanou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v zmysle
novely Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. Ide o dokument potrebný
k čerpaniu eurofondov. Oboznámila poslancov, že nám ho vypracuje firma EUprojects s. r. o.
Starostka prečítala zámer spracovania.
Oznámila poslancom, nech sa k zámeru vyjadria do budúceho týždňa.
Erik Dudrík: Nemôže byť tento zámer zverejnený? Aby mohli ľudia reagovať prípadne doplniť
niečo?
Starostka: Áno, bude to zverejnené pre verejnosť, budú aj dotazníky pre ľudí.
Pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie zámeru spracovania Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Gyňov na roky 2018-2025 s výhľadom do roku 2030.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Ing. Peter Šoltés
4
0

Zdržal sa:
0
Neprítomní: Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo zámer spracovania Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Gyňov 2018-2025 s výhľadom do roku 2030.
Bod č. 6
Rôzne
Bod č. 6.1
Cesta na ulici Na kopci + Kavečianska ulica
Starostka oboznámila poslancov, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riešilo
zistenie približnej ceny za cestu na ulici Na kopci, od p. Hudáka po cintorín + ulica Kavečianska.
Predložila poslancom cenové ponuky, vidˇ. príloha. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili.
Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Lukáš Jánošík.
Erik Dudrík: Ako bude riešené odvodnenie?
Ing. Peter Šoltés: V prípade prívalových dažďov by tam mal byť betónový rigol.
Lukáš Jánošík: Cesta by mala byť vyspádovaná ku svahu a trativod by som umiestnil na konci
cesty pred cintorín
Starostka: Na ceste ypsilonke sa urobí betónový žľab, ak sa poleje voda máme žľab aj pri
cintoríne.
Mgr. Katarína Timková: Ja som tiež za nejaký veľký zberný žľab, lebo keď sú prívalové dažde ide
tam veľa vody.
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Erik Dudrík: Skús poprosiť projektanta nech nám to skúsi nakresliť, aby sme mali väčší prehľad.
Starostka: Zavolám projektantovi, dohodneme stretnutie na tvare miesta.
Starostka obce oboznámila poslancov o stave bežného účtu a o možnosti financovania cesty.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Ing. Peter Šoltés, Lukáš
Jánošík
5
0

Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie cenové ponuky za cestu na ulici Na Kopci
+ Kavečianska ulica.
Bod č. 6.2
Spracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia
Starostka predložila poslancov cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie
dopravného značenia v obci. Oboznámila poslancov čo vypracovanie obsahuje a to riešenie
retarderov, zrkadiel, odsúhlasenie s OR PZ Košice a rozpočet. Najnižšiu cenovú ponuku na
vypracovanie projektovej dokumentácie ponúkla firma UDI Košice, v hodnote 1 440 €.
Vyzvala poslancov, aby vyznačili na mape, kde približne by chceli umiestniť zrkadlá a retardéry.
Návrh predložíme projektantovi a ten to odborne posúdi.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Ing. Peter Šoltés, Lukáš
Jánošík
5
0

Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie
dopravného značenia v hodnote 1 440 €.
Bod č. 6.3
Akcie obce
Starostka oboznámila poslancov, že dňa 28.4.2018 sa uskutočnila brigáda, ktorej sa však zúčastnili
len zamestnanci Obecného úradu + poslanci. Z obyvateľov obce sa brigády zúčastnil iba p. Tkáč,
p. Marčišák, rodina Stolárová, p. Ivanová.
Starostka vyhodnotila brigádu, uviedla, že z toho nemá dobrý pocit, ľudia nemajú záujem o tieto
veci.
Padol návrh, že urobíme brigádu v rámci pracovného týždňa počas pracovnej doby zamestnancov.
Starostka informovala poslancov o akcii Deň matiek, ktorá sa uskutočnila dňa 13.5.2018, na ktorej
sa zúčastnili aj 2 poslanci. Vystúpili deti z MŠ v Gyňove a zahral spevák Čiko. Na konci podujatia
sme matkám odovzdali malú pozornosť.
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Starostka uviedla, že sa blíži Deň detí. Chceli by sme s deťmi ísť na Alpinku, aj s rodičmi.
Objednať altánok, opekať špekáčiky a prejsť sa do indiánskeho mestečka.
Chceli by sme objednať autobus, ale bude potrebné najprv zistiť, či bude vôbec záujem zo strany
občanov. Ak by nebol záujem urobíme prespávačku, pravdepodobne v MŠ Gyňov.
Deň detí navrhujem na 30. júna.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní:

Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Erik Dudrík, Ing. Peter Šoltés, Lukáš
Jánošík

Za:
Proti:

5
0

Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo dátum akcie Dňa detí na 30. júna 2018.
Bod č. 6.4
Starostka obce oboznámila poslancov, že naše projekty, ktorý sme podávali na Úrade Vlády boli
vybrané. Jedná sa o projekt „Ihrisko pre najmenších“ a projekt „Športová výbava“.
Čo sa týka venčenia psov na verejných priestranstvách, ktoré sme riešili na minulom obecnom
zastupiteľstvo - bolo to riešené dohovorom s dotknutou pani.
Na minulom obecnom zastupiteľstve sa riešilo aj parkovanie pred domom p. Holodu. Nakoľko sa
mi p. Holodom nepodarilo spojiť, je to v štádiu riešenia, keďže by tam mal platiť cestný zákon,
mala by to riešiť polícia.
Bod č. 7
Diskusia
Ing. Peter Šoltés: Chcem sa opýtať na cyklotrasu, smer Tajvan. Je to tam strašné, tam kde začínajú
domy sú nerovnosti na ceste. Vieme to mi nejako riešiť?
Starostka: Ide o katastrálne územie Čane, ale môžeme sa opýtať a zistiť.
Ing. Peter Šoltés: Chcem sa ešte opýtať, keď idem z Čane do Gyňova a odbočím smerom na
Hornád, kto spravuje túto cestu?
Starostka: Táto cesta nie je majetkom obce.
Bod č. 8
Prijatie uznesení
Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
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Bod č. 9
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie OZ.
V Gyňove, dňa 22.5.2018
Zapísal: Mgr. Jana Schubertová .....................................
Overovatelia:
Mgr. Katarína Timková ........................................
František Vereš .....................................................

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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