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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 22.11.2018 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, Lukáš Jánošík (dorazil 18:10 hod.) 

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gyňov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 

9. 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 Ing. Petra 

Šoltésa 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.  Dala 

hlasovať.  

 

Hlasovanie:  

 

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

 

Za:  4 Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 1 Lukáš Jánošík 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 
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Bod č. 5 

Prerokovanie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gyňov. 

 

Starostka obce informovala poslancov, že na poslednom zastupiteľstve schválili žiadosť p. 

Adamca, týkajúca zmeny územného plánu obce Gyňov.  

Starostka: objednávateľom tejto zmeny však musí byť obec, ale všetky náklady hradí p. Adamec. 

P. projektant Pozdech, ktorý sa týmto zaoberá ma informoval, že obec má možnosť požiadať 

o dotáciu na Zmeny a doplnky územného plánu obce s tým, že spolufinancovanie je 5 %. Výška 

nákladov na Zmeny a doplnky územného plánu obce predstavuje 5 850 €. Ja som pripravila 

zmluvu tak, že p. Adamec uhradí v prvej splátke 2 925 €, s tým, že ak obec získa dotáciu, tak sa 

mu tieto peniaze vrátia a on uhradí za obec len 5 % spolufinancovanie.  

Starostka prečítala zmluvu. Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Lukáš Jánošík. 

 

Erik Dudrik: Koľkokrát je možné žiadať o túto dotáciu? 

Starostka: Neviem presne, ale zistím. 

Ing. Peter Šoltés: Treba rozmýšľať aj do budúcnosti. Postačuje kapacita našich ciest, našej škôlky, 

nášho kultúrneho domu na také rozšírenie obce? Našou snahou bolo stále podporovať 

spolupatričnosť a dobré vzťahy. Treba sa nad tým zamyslieť. 

 

Starostka dala hlasovať o súhlase s požiadaním dotácie za Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu 

obce Gyňov 

 

Hlasovanie:  

 

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

  

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo požiadanie dotácie na Zmeny a doplnky č. 2 

Územného plánu obce Gyňov. 

 

Bod č. 6 Rôzne 

 

6.1 Kúpa nového osobného motorového vozidla pre obec 

Poslancom boli predložené cenové ponuky a vysúťažená suma za osobné  motorové vozidlo. 

Poslanci prerokovávali cenovú ponuku.  

Starostka dala hlasovať za schválenie vysúťaženej sumy a zadanie objednávky 

 

Hlasovanie:  

 

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

  

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík,  

Proti:  0 

Zdržal sa: 1 Erik Dudrik 

Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo kúpu nového osobného motorového vozidla. 
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6.2 Rozpočtové opatrenie č. 5 

Starostka informovala poslancov, že z dôvodu kúpy osobného motorového vozidla  je potrebné 

urobiť rozpočtové opatrenia. Starostka prečítala návrh rozpočtového opatrenia č. 5. 

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:  4 Mgr. Katarína Timková, František Vereš, Ing. Peter Šoltés, Lukáš Jánošík  

Proti:  0 

Zdržal sa: 1 Erik Dudrik 

Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo rozpočtové opatrenia č. 5.  

 

6.3 

Liba – žiadosť o rozšírenie vodovodu 

Starostka informovala poslancov, že p. Liba ju oslovil ohľadom žiadosti o rozšírenie vodovodu, 

z jeho pohľadu by bolo najlepšie, ak by o rozšírenie žiadala obec. Starostka vysvetlila, že o stavebné 

povolenie môže požiadať obec a právnická osoba, ak má vo pozemky vo vlastníctve alebo je tam 

zriadené vecné bremeno. P. Liba má možnosť založiť si združenie a všetky veci ohľadom 

stavebného povolenia a výstavby vie poriešiť sám. 

Ing. Peter Šoltés: Ja osobne si myslím, že to nie je dobrý nápad, keďže ide o rozšírenie siete a s tým 

súvisia aj možné problémy s tlakom. 

Poslanci nesúhlasia, aby obec žiadala o stavebné povolenie na rozšírenie vodovodu. 

 

 

6.4 Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

Starostka oboznámila poslancov, že sme požiadali o regionálny príspevok na cyklochodník, to 

znamená, že sa opraví malá drážka. 

 

6.5 Vianočná akadémia 

Starostka informovala poslancov, že Vianočná akadémia sa uskutoční 16.12.2018 

 

6.6 Odmeny pre poslancov 

Starostka vysvetlila poslancom, že na základe kontroly zo Sociálnej poisťovne, už nebude možné 

sa vzdať odmien na konci roka, ak sa niektorí z poslancov chce vzdať odmien musí o tom 

informovať na začiatku roka. 

 

Bod 7. Diskusia 

František Vereš: Plánujem v decembri zorganizovať ping-pongový turnaj, neviem ešte presný 

dátum, podľa toho kedy budem mať voľno. 

 

Erik Dudrik: Mám tu jeden podnet od občanov, či by nebolo možné osloviť nejakého miestneho 

podnikateľa, ktorý  by pre občanov našej obce vybavil – zrealizoval odvoz fekálií za lepšiu cenu, 

myslím tým p. Oravca, tým že prevádzkuje v našej obci svoju firmu, ktorá značne ovplyvňuje život 

v obci, či by to neurobil z tohto dôvodu, na oplátku pre nás občanov. 
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Starostka: p. Oravec nám v zime promtne odhrňuje sneh. A čo sa týka fekálii p. Oravec nemá 

fekálne auto. Ja zistím vo VVS, že ak obec uzavrie s nimi zmluvu, či by sa nedalo za lepšiu cenu 

vybaviť vývoz fekálií. 

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

ukončila diskusiu. 

 

Mgr. Katarína Timková poďakovala starostke za jej prácu v úrade, ale aj mimo úrad. 

Ing. Peter Šoltés: Keďže je to záverečné zastupiteľstvo chcem sa poďakovať p. starostke, kolegom 

za dobrú prácu. 

 

 

Starostka sa taktiež poďakovala všetkým poslancom za ich prácu v uplynulom volebnom období, 

za ich dôveru a ochotu podieľať sa na zveľaďovaní našej obce, odchádzajúcim poslancom popriala 

všetko dobré do ďalšieho života. 

 

 

Bod č. 8 

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 22.11.2018 

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

 

Overovatelia: 

Ing. Peter Šoltés....................................................................... 

Mgr. Katarína Timková.................................................................. 

 

 

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 

 


