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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 02.10.2018 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,  

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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov, 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti  

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 

10. 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 Erika Dudrika 

a Františka Vereša. 

 

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.  Dala 

hlasovať.  

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík 

 

Za:  5  

Proti:  0  
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Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 

 

Bod č. 5 

Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov, Prevádzkový poriadok 

pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku. 

 

Starostka vyzvala Mgr. Janu Schubertovú, pracovníčku obecného úradu, aby popísala zmeny  

k  predloženému návrhu VZN.  Návrh VZN č. 2/2018 bol dňa 27.08.2018 zverejnený, termín na 

uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 17.09.2018. Do uvedeného termínu neboli 

predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 2/2018 nadobúda pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli. Schubertová uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom, 

informovala o predmete návrhu VZN č. 2/2018. Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké 

pripomienky  k zmenám.  Nakoľko nikto nemal iné návrhy  pristúpili k hlasovaniu. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov, Prevádzkový 

poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gyňov, 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Prevádzkový poriadok Domu smútku. 

 

 

Bod č. 6 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 

Starostka prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti. Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo 

pripomienky k predmetnému návrhu. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie  

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík 

Za 5 

Proti  0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti. 
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Bod č. 7 

Rôzne 

 

7.1 

Žiadosť p. Ing. Adamca o zmenu územného plánu obce Gyňov 

 

Starostka obce prečítala žiadosť od p. Ing. Adamca. Keďže p. Adamec bol medzi prítomnými 

hosťami, vyzvala ho, aby špecifikoval tento zámer. P. Adamec oboznámil poslancov o svojom 

zámere a čo všetko zahŕňa zmena územného plánu obce Gyňov.  

Poslanci si pozreli technickú správu, vizualizáciu. 

Starostka vyzvala poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. 

 

Lukáš Jánošík: Aká je cena územného plánu, kto to bude financovať. 

P. Adamec: Približná cena zmeny územného plánu je okolo 5000 € a financovať to budem ja. 

Ing. Peter Šoltés: Predpokladám, že ide o komplex budov s rôznym využitím. Plánujete tu aj 

bývať? 

P. Adamec: Áno, dcéra sa tu plánuje usadiť. 

Ing. Peter Šoltés: Pálenica prináša aj nežiadúce efekty. Poznám obce, kde bol problém s výparmi 

a zhustenou premávkou. Inak je to skvelá myšlienka, je to prínos pre obec, len treba to ešte 

poriadne zvážiť. 

František Vereš: Ja čo viem, veľa obcí majú pálenicu priamo v centre obce a pokiaľ viem táto 

bude na okraji obce. 

Lukáš Jánošík: Ja som určite za. 

Erik Dudrík: Ja som tiež za. Ale netreba zabudnúť, keďže to bude cesta do svahu na žľaby, aby 

mala kadiaľ odtekať voda. 

Starostka: Zatiaľ ide len o schválenie žiadosti p. Ing. Adamca o zmenu územného plánu obce. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

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

Proti:  0 

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Šoltés 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo žiadosť p. Ing. Adamca o zmenu územného plánu 

obce Gyňov 

 

7.2 

Dopravné značenie – cenové ponuky 

Starostka obce, pripomenula poslancom, že na poslednom zasadnutí schválili vyžiadanie cenových 

ponúk za dopravné značenie. Bolo vykonané verejné obstarávanie, boli rozposlané výzvy. Na 

výzvu zareagovali dve firmy, ktorých cenové ponuky predložila poslancom. 

Poslanci sa dohodli, že ešte pred samotnou realizáciou skontrolujú rozloženie jednotlivých 

dopravných značiek podľa nákresu. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  
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Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie cenové ponuky na dopravné značenie. 

 

7.3 

Žiadosť p. Budaia 

Starostka prečítala žiadosť p. Budaia a keďže k daným témam sa už poslanci v minulosti 

vyjadrovali nebudú znova odpovedať na tie isté otázky. 

 

7.4 

Žiadosť na zmenu vo VZN 

Jedna p. ma požiadala, aby sme zmenili VZN o psoch, keďže má problém so susedovými 5 psami. 

Navrhuje, aby sme do VZN doplnili bod o tom, že najviac psov na jednu domácnosť môže byť len 

3, s tým že pri vyššom počte psov si musí pýtať písomný súhlas od susedov. 

 

Starostka: Dnes som to rozoberala s naším p. kontrolórom, a ten sa vyjadril, že je to nad rámec 

zákona. Chcem, aby ste to zobrali na vedomie. Ja to ešte skonzultujem s právnikom. 

 

7.5 

Audit 

Starostka prečítala výročnú správu od p. audítorky. Starostka vyzvala prítomných, či sú 

nejaké pripomienky  k výročnej správe.  Nakoľko nikto nemal pripomienky pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie predložené informácie, ktoré sa uvádzali 

vo výročnej správe p. audítorky. 

 

7.6 

Preteky v Hornáde 

V sobotu budú pod našou záštitou preteky v Hornáde. Súťaž bude mať identický priebeh ako 

minulé ročníky. Trať súťaže povedie výhradne po spevnených komunikáciách v Hornáde, 

registrácia a parkovisko pre súťažiacich bude umiestnené pri čerpacej stanici v Čani. 

 

7.10 

Starostka informovala poslancov, že p. Liba začína riešiť projektovú dokumentáciu na napojenie 

vodovodnej siete. 

 

7.11 

Podklady ku kronike 

Starostka oboznámila poslancov o podkladoch ku kronike. Poslanci nahliadli do kroniky. Kronika 

obsahuje všetko to, čo sa v obci udialo, ako aj situáciu na celom Slovensku a aj vo svete. Kroniku 

spravuje naša kronikárka p. Elena Šárošiová. 
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Pristúpilo sa k hlasovaniu za podklady ku kronike. 

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo podklady ku kronike. 

 

7.12 

Rozpočtové opatrenia 

Starostka informovala poslancov, že sme podali žiadosť na Úrad Vlády na vodovodné prípojky, 

preto je potrebné urobiť rozpočtové opatrenia. Dávam slovo p. účtovníčke Mgr. Jarmile Lachovej.  

Mgr. Jarmila Lachová: Po konzultácii s p. kontrolórom Vám predkladám návrh rozpočtového 

opatrenia č. 4, kde sú navýšené príjmy a výdavky vo výške 55 000 €, čím ostáva rozpočet 

vyrovnaný. V rozpočtovom opatrení Vám predkladám aj návrh presunov v rozpočte,  ktoré však 

nenarušujú vyrovnanosť rozpočtu. 

 

Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k rozpočtovým opatreniam.  

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo rozpočtové opatrenia.  

 

7.13 

Akcie do konca roka 

Starostka oboznámila poslancov o akciách, ktoré obec ešte plánuje do konca roka. 

Úcta k starším – 21.10 

Vianočná akadémia spojená s Mikulášom – tu sa ešte dohodneme na dátume na ďalšom 

zastupiteľstve. A po polnočnej omši plánujeme tak ako po minulé roky punč u Katky.  

 

7.14 

Vyasfaltované ulice 

Starostka informovala poslancov, že vyasfaltovanie ciest nás podľa cenovej ponuky mali stáť 

23 000 €. Vzhľadom na to, že sa tam navýšili metre suma za zvýšila na 27 000 € s DPH. Preto sa aj 

navyšoval rozpočet. Krajnicu bude potrebné ešte dosypať a to buď štrkom, alebo kamienkami. 

 

Hlasovanie za navýšenie ceny za vyasfaltované cesty. 

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Lukáš Jánošík

  

Za:  5  

Proti:  0 
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Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo navýšenie ceny za vyasfaltované cesty. 

 

Bod č. 8 

Diskusia 

Lukáš Jánošík: chcem sa opýtať, či sa plánuje na malej drážke urobiť nejaký chodník. Dostal som 

informáciu od občana, že je potrebné tam prečistiť rigol, nakoľko je nepriechodný. 

 

Ing. Peter Šoltés: Ten rigol si zasypali miestny obyvatelia, vybetónovali si plochy pred bránami 

a teraz sa čudujú, že je nemá odkiaľ odtekať voda. 

 

Starostka: Ja som nad tým už uvažovala, chcem požiadať cez nejaký projekt, alebo fond peniaze 

na tento chodník. Najlepšie by bolo to vybetónovať. Pôjdem sa tam osobne pozrieť. 

 

Poslanci zobrali na vedomie vybudovanie chodníka. 

 

p. Budai: Chcem sa opýtať či sa rieši elektrika v škôlke? 

Starostka: V budúcnosti plánujeme rekonštrukciu celej elektrickej siete v škôlke, momentálne sa 

urobili tie opravy, ktoré boli nutné, najmä v kuchyni. 

 

p. Budai: p. Šoltés chcem sa opýtať či viete čo znamená byť nezávislí poslanec a čo sympatizant 

strany? 

 

Starostka: To sa pomýlila pracovníčka, vôbec to nie je chyba p. Šoltésa, ale to sme Vám už 

vysvetľovali na minulých zastupiteľstvách a nechcem sa už k tomu vracať. Ak máte niečo osobné 

na  p. Šoltésa, prosím vydiskutujte si to po zastupiteľstve.  

 

Starostka vyzvala prítomných , že či má ešte niekto niečo do diskusie. Nikto sa neprihlásil,   

ukončila diskusiu. 

 

Bod č. 9 

Prijatie uznesení 

 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 

 

Bod č. 10 

Záver 

 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie OZ. 

 

V Gyňove, dňa 2.10.2018 

Zapísal: Mgr. Jana Schubertová ..................................... 

 

Overovatelia: 

Erik Dudrik....................................................................... 

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

 

 

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 


