OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.06.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov
Prítomní:

Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Poslanci OZ: Erik Dudrik, František Vereš, Mgr. Katarína Timková, Ing. Peter
Šoltés (od bodu č. 11.2)
Hostia: viď prezenčná listina

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Gyňov
6. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
7. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Prijatie uznesení
11. 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 František Vereš,
Mgr. Katarína Timková
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.
Starostka konštatovala uznášania schopnosť obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatovala, že od
1.4.2018 je účinný novelizovaný zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu programu zasadnutia v poradí v akom
boli predložené je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.
Dala hlasovať za predložený program.

Hlasovanie:
1

Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo predložený program zasadnutia.
Bod č. 5
Schválenie doplneného programu rokovania
Starostka oboznámila poslancov, že doplnila program rokovania o tieto body:
- Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom období
2018-2022
- Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu obce Gyňov v novom volebnom období 2018-2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie programu rokovania
Schválenie doplneného programu rokovania
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Gyňov
7. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
8. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom
období 2018-2022
10. Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu Obce Gyňov v novom volebnom období 20182022
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Prijatie uznesení
14. Záver
Vyzvala poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo doplnený program zasadnutia.
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Bod č. 6
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gyňov
Starostka vyzvala Mgr. Janu Schubertovú, pracovníčku obecného úradu, aby popísala zmeny
v predloženému návrhu VZN. Návrh VZN č. 1/2018 bol dňa 14.05.2018 zverejnený, termín na
uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 29.05.2018. Do uvedeného termínu neboli
predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 1/2018 je od 6.7.2018. Schubertová uviedla,
že predložený návrh bol doručený poslancom, informovala o predmete návrhu VZN č. 1/2018.
Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky k zmenám. Nakoľko nikto nemal iné
návrhy pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo VZN č. 1/2018 ( viď príloha), ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Gyňov.
Bod č. 7
Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
Starostka prečítala Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. Vyzvala
prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému odbornému stanovisku.
Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie:
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017.

Bod č. 8
Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017
Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh Záverečného účtu Obce Gyňov Mgr. Jarmila Lachová, účtovníčka
obce, zaslala poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Vyzvala prítomných aby predložili otázky
a pripomienky k predloženému návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2017. Prítomní poslanci
nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Schválenie Záverečného účtu Obce Gyňov a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený návrh Záverečného účtu Obce Gyňov za
rok 2017.

Hlasovanie za prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške
14 052,36 €.
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 do rezervného fondu vo výške 14 052,36 €

Bod č. 9
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom období
2018-2022
Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami
počet poslancov na celé volebné obdobie 2018-2022. Obec Gyňov mala k 31.12.2017 662
obyvateľov, to znamená, že počet poslancov môže byť 5-7 poslancov, Odporúčala, aby OZ bolo 5
členné, pretože v minulosti nikdy nebol potrebný a ani sa nevyžadoval vyšší počet poslancov.
Poslanci súhlasili.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schválilo 5 poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov v novom
volebnom období 2018-2022
Bod č. 10
Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu Obce Gyňov v novom volebnom období 2018-2022
Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
S prihliadnutím na uvedené je predložený: návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce
Gyňov na nové volebné obdobie rokov 2018-2022 a to v rozsahu 1, to znamená v plnom rozsahu.
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Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov schválilo rozsah výkonu funkcie starostu Obce Gyňov v novom
volebnom období 2018-202 v rozsahu 1, to znamená v plnom rozsahu.
Bod č. 11
Rôzne
11.1
Cesta na ulici Na kopci + Kavečianska ulica
Starostka informovala o tom, že mali stretnutie s projektantom, na ktorom sa niektorí poslanci aj
osobne zúčastnili. Nakoľko na poslednom zastupiteľstve bol záujem o zisťovanie koľko by asi vyšla
cena s rigólom, projektantovi boli predložené dané požiadavky. Projektant vyhotovil rozpočet,
ktorý bol však navýšený na sumu 23 000 € len za ulicu Na kopci, čo v konečnom dôsledku je
nevýhodné. Následne na to, p. starostka uviedla, že je potrebné vypracovať cenové ponuky na
realizáciu prác.
Starostka dala hlasovať za vyhotovenie cenových ponúk a navrhla, aby boli poslanci prizvaní ku
zadávaniu zákazky.
Prítomní: 3 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš,
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 - Lukáš Jánošík, Ing. Peter Šoltés
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dať vyhotoviť cenovú ponuku, po vyhodnotení
najlepšej ponuky zadať zákazku.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. poslanec Ing. Peter Šoltés.
11.2
Rozlúčka s p. farárom v kultúrnom dome
Starostka obce oboznámila poslancov, že kurátori nás oslovili s tým, že chcú urobiť v kultúrnom
dome rozlúčku s p. farárom dňa 24.6.2018. Dala hlasovať.
Prítomní: 4 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš, Ing. Peter Šoltés
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 - Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo bezodplatný prenájom kultúrneho domu dňa
24.6.2018 pre Rímsko-katolícku cirkevnú farnosť Čaňa.
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11.3
Náter stĺpov na rozhlas
Starostka obce informovala, že je potrebné vykonať údržbu na stĺpoch rozhlasu, t. j. náter stĺpov.
Vyžiadali sme si predbežnú cenu od firmy, ktorá takéto práce realizuje. Cena za práce na jeden stĺp
je 30 €. Cena zahŕňala očistenie, náter a odstránenie nepotrebných konzol. V obci máme 51 stĺpov.
Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili. Nakoľko poslanci súhlasili s prevedením udržiavacích prác
pristúpilo sa k hlasovaniu.
Prítomní: 4 - Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, František Vereš, Ing. Peter Šoltés
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 - Lukáš Jánošík
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo náter stĺpov na rozhlas v danom rozsahu v cene
30 €/1 stĺp.
11.4
Zastupovanie počas dovolenky
Starostka predložila termín čerpania dovolenky od 25.06. do 02.07.2018 poverila Mgr. Katarínu
Timkovú na zastupovanie počas dovolenky.
11.5
Kultúrny dom – catering Rýchla rota Sečovce
Starostka oznámila poslancom výsledok rokovania s cateringovou firmou Rýchla rota Sečovce,
nakoľko predchádzajúca firma už nemôže poskytovať služby pre obce, firma sa presťahovala do
iného okresu.
11.6
Vyhodnotenie dotazníkov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Gyňov
Dotazníky, ktoré sme obdŕžali od obyvateľov, sme doručili firme, ktorá realizuje spracovanie
dokumentu PHSR Obce Gyňov.
11.7
Kultúrno – spoločenské akcie
Starostka informovala OZ o akcií Deň detí, ktoré sa bude konať 30. júna. Keďže nebol žiadny
voľný termín na Alpínke, rozhodli sme sa, že urobíme prespávačku v Materskej škole v Gyňove.
Celé to má na starosti riaditeľka Materskej školy v Gyňove p. Bc. Mária Dudríková
Deň obce bude 4. augusta. Deň obce bude v štýle beach party. K programu:
moderovať bude Jozef Pročko, v programe vystúpia Migel, hudobnú produkciu má na starosti
skupina Family
Sú zabezpečené reklamné predmety.
V dňoch 23. a 24. jún sa konajú Dni mikroregiónu Hornád v Skároši, na ktoré ste srdečne pozvaní.
Občania boli takisto oboznámení obecným rozhlasom a vyvesenými plagátmi.
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11.8
VZN cintorín
Starostka oboznámila poslancov, že je potrebné upraviť VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska, nakoľko poplatky za prenájom hrobového miesta, je potrebné doplniť o poplatok za
tých, ktorý vôbec nie sú a ani neboli nikdy občanmi našej obce.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili
Prebehla diskusia na túto tému.

Poslanci predbežne navrhujú tieto poplatky:
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

30 €
50 €

Jednorázový poplatok za hrobové miesto
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

0€
500 €

Prenájom urny na 10 rokov
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

16 €
30 €

Jednorázový poplatok za urnu
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

0€
250 €

11.9
Kosačka
Starostka informovala poslancov, že veľká traktorová kosačka je v servise, kvôli tomu sa
momentálne nekosí ihrisko. Oprava bude stáť od 700 € a viac a to z dôvodu vážneho poškodenia,
keďže sa nerobila na nej roky údržba.
Bod č. 12
Diskusia
Starostka otvorila diskusiu.
Erik Dudrík: Chcem sa opýtať (v súvislosti so sťažnosťami občanov ohľadne dlhotrvajúcimi
neukončenými výkopmi v obci), či firmy ktoré plánujú realizovať výkopové prace na pozemkoch
obce podávajú žiadosti o rozkopávke povolenie. Možno by to bolo vhodne to mať
zadefinované vo VZN - Zaujatie verejného priestranstva
Starostka: Nie, kde si sa s tým stretol?
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Erik Dudrík: Majú to väčšinou v mestách kde je väčšia a rozsiahlejšia aktivita stavebných firiem.
Ide o to že ak firma rozkope cestu, chodník či zeleň a pod. tak v rámci toho rozkopavkového
povolenia v ktorom sa definuje doba realizácie predmetných výkopových prác (s prípadným
poplatkom za zaujatie verejného priestranstva) sa zároveň stavebník zaväzuje uviesť to do
pôvodného stavu. Tým by sa predišlo aby to rozkopané miesto ostalo neupravené aj niekoľko
týždňov.
Starostka: Zistíme a pozrieme sa na to.
František Vereš: Je to len môj návrh, či by sa nedalo zorganizovať beh hornádskymi meandrami.
Mám kontakt na p. Buca, ktorý takéto veci organizuje a pomohol by nám s tým.
Starostka: Je to dobrý nápad, ale čo poznám preteky – rally, ktoré sa organizujú v Hornáde viem,
že je to veľmi náročné na organizáciu.
Erik Dudrík: Mne sa páči Srnčia stopa.
Starostka: Bolo by dobré kontaktovať p. Buca, aby si prešiel trasu a povedal nám čo a ako.
František Vereš: Mohli by sme spolupracovať aj s inými obcami.
Mgr. Katarína Timková: Na hlavnej ceste do Čane je vysypané sklo. Nemôžu to zamestnanci
upratať?
Starostka: Ráno tam pošlem zamestnancov..
Mgr. Katarína Timková: Na Hlavnej ulici cez noc aj cez deň štekajú psy, konkrétne psy p.
Františka Sepešiho. Teraz v lete nemôže mať človek ani okno otvorené, pretože vkuse štekajú.
Chcela by som ťa požiadať, aby sa to nejakým dohovorom riešilo. Je to veľký problém, pretože
psy sú zúriví, ide o vlčiaky, čiže veľké plemená, minule preskočili bránku a zaútočili na malé
dieťa. Sú nebezpečné a ľudia sa boja.
Starostka: Budeme to riešiť, predvoláme si p. Františka Sepešiho na obecný úrad.
Starostka vyzvala prítomných , že či má ešte niekto niečo do diskusie. Nikto sa neprihlásil,
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 stretnutie OZ.
V Gyňove, dňa 19.6.2018
Zapísal: Mgr. Jana Schubertová .....................................
Overovatelia:
František Vereš...........................................
Mgr. Katarína Timková................................
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Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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