
OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04.12.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňove 

 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: Erik Dudrik, Mgr. Katarína Timková, Ing. Peter Šoltés, Eva 

Nevelošová Pačaiová 

Neprítomní: Martin Schmucer 

Hostia: viď prezenčná listina 

 
 

 

s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 

voľba jej členov. 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

9. Určenie platu starostu obce 

10. Prorokovanie a schválenie VZN č. 3/2018 o poplatku na území obce Gyňov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

 

 

Zasadnutie zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Denisa Vargová. Privítala prítomných 

poslancov, p. kontrolóra, hostí, pani Martu Tkáčovú, predsedníčku Okrskovej volebnej komisie 

a vyzvala ju, aby predniesla Správu OVK z komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018  – výsledky. 

 

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov Erik Dudrik, Mgr. 

Katarína Timková 

 

K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

 

 

Pani Tkáčová uviedla dosiahnuté počty hlasov na post starostu obce Gyňov a skonštatovala, že 

víťazom sa stala pani Mgr. Denisa Vargová s počtom hlasov 200. Následne informovala 
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prítomných o výsledkoch komunálnych volieb konaných dňa 10.11.2018 na post poslanca 

obecného zastupiteľstva v poradí pán Erik Dudrík, Ing. Marek Šoltés, Martin Schmucer, Mgr. 

Katarína Timková a Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová. Pani Marta Tkáčová vyzvala pani Mgr. 

Denisu Vargovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

 

Pani Mgr. Denisa Vargová prečítala sľub starostu obce, potvrdila svojim podpisom a súčasne 

prevzala insígnie Obce Gyňov a osvedčenie o zvolení.  

 

Pani starostka poďakovala pani Marte Tkáčovej, predsedníčke Okrskovej volebnej komisii, za 

odovzdané osvedčenia.  Ďalej občanom za výsledky volieb, svoje znovuzvolenie považuje za 

ocenenie jej doterajšej práce. Poďakovanie vyslovila i svojim zamestnancom, vedeniu 

Materskej škole v Gyňove,  Klubu dôchodcov v Gyňove, Ženskej speváckej skupine z Gyňova, 

Amatérskemu hokejovému klubu v Gyňove, mládeži a všetkým ľuďom, ktorým nie je 

ľahostajný verejný život obci a dobrovoľnícky prispievajú k rozvoju obce. Skonštatovala, že 

v Obecnom zastupiteľstve k trom poslancom pribudli dvaja noví. Sú mladí a verí, že chcú, aby 

obec napredovala v rozvoji i za podpory prostriedkov z EU. Vo verejnom živote sú dôležité 

kompromisy, rešpekt, úcta k sebe i k názorom ľudí, pohľad na celok a vybrať, čo je najlepšie 

pre obec. V závere uviedla, že sa teší na spoluprácu s poslancami a dobrovoľníkmi. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce Mgr. Denisa Vargová zložila 

zákonom podpísaný sľub starostu obce. 

 

K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

Pán Ing. Peter Šoltés na žiadosť pani starostky prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva, podpísal ho a prevzal z rúk pani Marty Tkáčovej osvedčenie o zvolení 

za poslanca. Po ňom nasledovali ďalší prítomní poslanci Erik Dudrík, Mgr. Katarína Timková, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová ktorí pred prítomnými postupne vyslovili „Sľubujem“, podpísali 

sľub a prevzali osvedčenie o zvolení. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Gyňove a to 

Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 6 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

 

Starostka obce Mgr. Denisa Vargová prečítala program ustanovujúceho zasadnutia a keďže 

neboli žiadne pripomienky a návrhy k prednesenému programu, dala hlasovať. 

  

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik, 
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Za:  4 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0   
Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.  

 

K bodu č. 7 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov. 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa pani starostka a prítomní poslanci dohodli na zriadení 

jednej komisie – Komisia na ochranu verejného záujmu, kde pani starostka navrhla za členov 

Erika Dudríka a Mgr. Katarínu Timkovú a za predsedu navrhla Ing. Eva Pačaiovú Nevelöšovú. 

Keďže neboli k prednesenému návrhu pripomienky ani návrhy, dala hlasovať o Komisii na 

ochranu verejného záujmu v zložení  Erik Dudrik - člen, Mgr. Katarína Timková - člen a Eva 

Pačaiová Nevelöšová – predseda. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik, 

  

Za:  4 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0   
Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a  volí za predsedu Ing. Evu Pačaiovú Nevelöšovú a za členov komisie Erika Dudrika 

a Mgr. Katarínu Timkovú  

 

 

K bodu č. 8 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 

Starostka obce Mgr. Vargová v súvislosti s poverením poslanca obecného zastupiteľstva, 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhla pána 

poslanca  Erika Dudrika. Pristúpili k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik, 

  

Za:  3 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés 

Proti:  0 

Zdržal sa: 1  Erik Dudrik 
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Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Erika Dudrika zvolávaním a vedením zasadnutí 

zastupiteľstva v prípadoch podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

K bodu č. 9 Určenie platu starostu obce 

 

 

Výšku a zloženie platu starostu obce upravuje § 9 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z. 

P. účtovníčka Mgr. Jarmila Lachová informovala o spôsobe výpočtu platu starostu obce, o 

možnosti navýšenia o 60 % základu. Dala poslancom priestor na vyjadrenie sa. 

 

Ing. Peter Šoltés – čo sa týka základného platu, tento plat zahŕňa len tie základné funkcie, ktoré 

starosta musí v rámci svoje profesie vykonávať. Ak hovoríme o navýšení platu, ide 

o zamestnanca, ktorý si plní svoje povinnosti nad rámec, keďže poznáme prácu našej starostky, 

jej úsilie, jej zodpovednosť, jej ochotu, tak z môjho pohľadu navrhujem najvyššie možné 

navýšenie, keďže viem aká je starostka človek, viem, aký má prístup – vysoko prevyšuje ten 

základ do by mala v rámci svojej práce vykonávať. Je citlivá, zvažuje všetky okolnosti.  

 

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová – so všetkým s p. Šoltésom súhlasím, výstižne to povedal. 

Nepoznám nikoho kto by takto so zanietenosťou pracoval ako ona. Bežný starosta nemusí 

vyvíjať aktivity a má základný plat. U pani starostky vidno snahu, súhlasím so 60 % navýšením. 

 

Erik Dudrík – tiež súhlasím, k adekvátnej snahe navrhujem 60 % navýšenie. 

Mgr. Katarína Timková – taktiež so všetkými vyjadreniami súhlasím a navrhujem najvyššie 

možné navýšenie platu – t. j. o 60 %. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik, 

  

Za:  4 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Neveloöová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0   
Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje výšku a zloženie platu podľa § 9 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z. z.  a 

navýšenie základného mesačného platu starostu o 60 %.  

 

 

K bodu č. 10 Prorokovanie a schválenie VZN č. 3/2018 o poplatku na území obce Gyňov 

 

Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov 

 

Pani starostka uviedla, že predmetná správa bola poslancom k dispozícii v dostatočnom 

časovom odstupe. Vyzvala Mgr. Janu Schubertovú, pracovníčku obecného úradu, aby 

popísala zmeny  k  predloženému návrhu VZN.  Návrh VZN č. 3/2018 bol dňa 20.11.2018 

zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 04.12.2018. Do 

uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 3/2018 



 5 

nadobúda 1.1. Schubertová uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom, 

informovala o predmete návrhu VZN č. 3/2018. 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. 3/2018, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik,  

Za:  4 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o poplatku na území obce Gyňov 

 

K bodu č. 12 Diskusia 

 

Starostka – V prvom rade chcem poďakovať Mgr. Kataríne Timkovej za 4 roky pôsobenia 

ako moja zástupkyňa. V zmysle § 13b zákona č.369/1990 o obecnom zriadení navrhujem za 

môjho zástupcu na toto volebné obdobie Ing. Petra Šoltésa. 

Erik Dudrik: Myslím si, že Ing. Peter Šoltés sa dosť dobre prezentuje, je to plnohodnotný 

zástupca obce. 

Ing. Peter Šoltés: Vážim si Vašu dôveru, ďakujem, ale bude to zložité. 

 

V rámci diskusie sa  prihlásil poslanec Ing. Peter Šoltés, ktorý sa poďakoval  a vyslovil obdiv, 

čo všetko starostka dokázala a vieru do budúcna, že nesklame. 

Starostka: Verím tomu, že spolu dokážeme viac. Tento rok bol náročný, dosť mi ubúda 

energie, ale vy ako poslanci, ste boli pre mňa hnacím pohonom. Môžem sa na Vás 

kedykoľvek obrátiť, či na starých poslancov ako aj na novozvolených. Veľa vecí si v obci 

robíme sami. Mám vo Vás dôveru a viem, že mi pomôžete aj vo dne aj v noci. Som rada, že 

moje motto „Dedina – rodina“ sa mi plní a páči sa mi, že držíme spolu.  

 

Mgr. Katarína Timková: Chcem sa opýtať na retardér pred škôlkou. 

Starostka: Retardér bude, až keď sa urobí nový vodovod a následne nová cesta. 

 

Erik Dudrik: Prečo nie je starý vodovod uzavretý? Tie mŕtve spoje či sa nedajú odrezať, lebo 

stále praskajú. 

Starostka: Keďže p. Blaško na Hlavnej ulici je ešte napojený na starý vodovod, tak nemôžeme 

len tak odpojiť starý vodovod.   

Erik Dudrik: Bolo by potrebné objednať nejakého zdatného vodoinštalatéra, nech sa ten starý 

vodovod  už nejako porieši. 

Starostka: Áno, musíme to už uzavrieť, určiť zodpovednú a oprávnenú osobu, ktorá musí byť 

spôsobilá na tieto úkony. 

 

 

K bodu č. 13 Záver 

 Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
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V Gyňove dňa 04.12.2018. 

 

 

Zapísal:  Mgr. Jana Schubertová 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Erik Dudrík   ...................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

       Mgr. Denisa Vargová 

               starosta obce 

 


