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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04.03.2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: Erik Dudrik, Ing. Eva Pačaiová Nevelošová,  Mgr. Katarína Timková, 

Ing. Peter Šoltés, Martin Schmucer  

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh zásad odmeňovania poslancov 

5. Príprava rozpočtu  

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. Evu 

Pačaiovú Nevelöšovú a Erika Dudrika. 

 

 

Bod č. 3 

Schválenie programu rokovania  

 

Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným poslancom predložený program rokovania.  Dala 

hlasovať.  

 

Hlasovanie:  

 

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

Martin Schmucer 

 

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

Proti:  0 

Zdržal sa:  1 Martin Schmucer 

Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 
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Keďže p. Martin Schmucer, ktorý bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva sa nezúčastnil 

na ustanovujúcom zastupiteľstve na žiadosť pani starostky prečítal zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva, podpísal ho a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca.  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec Martin Schmucer obecného zastupiteľstva 

v Gyňove zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Bod č. 4 

Návrh zásad odmeňovania poslancov 

 

Starostka informovala poslancov, že je potrebné zmeniť zásady odmeňovania poslancov. Zmena 

nastala hlavne v tom, že poslanci sa môžu vzdať svojej odmeny len na začiatku kalendárneho roka, 

nie na konci ako to bolo doteraz. Prečítala zásady a uviedla, že by bola rada, ak by bola zvolená 

nejaká komisia. Dala priestor na vyjadrenie. Poslanci sa zhodli, že by bolo vhodné zriadiť komisiu 

stavebnú a kultúrno-športovú, ďalej rokovali o výške odmien poslancov a výške odmien členov 

komisií. 

Starostka ich poprosila, aby do ďalšieho zastupiteľstva, na ktorom sa budú schvaľovať zásady 

odmeňovania poslancov, oslovili vhodných kandidátov do komisií. 

 

Poslanec Erik Dudrik sa vyjadril, že sa vzdáva odmeny na tento kalendárny rok 2019. Starostka mu 

dala podpísať vyhlásenie o tom, že sa vzdáva odmeny. 

 

Minuloročnú odmenu, ktorú Erik Dudrik prevzal daroval Klubu dôchodcov. 

 

Bod č. 5  

Príprava rozpočtu 

 

Starostka uviedla, že bol poslancom na email zaslaný návrh rozpočtu. Keďže ide o plán, požiadala 

poslancov o vyjadrenie. Po pripomienkach a otázkach poslancov na ktoré odpovedala p. účtovníčka 

Mgr. Jarmila Lachová, starostka uviedla, že rozpočet budeme schvaľovať na budúcom 

zastupiteľstve. 

 

Bod č. 6 Rôzne 

 

6.1 Dotácie z rozpočtu obce  
 

 

Starostka uviedla, že obci boli doručené žiadosti o dotáciu od subjektov bez právnej subjektivity. 

Amatérsky hokejový klub žiada o pridelenie dotácie vo výške 1 200 € na prenájom ľadovej plochy 

a preplatenie nových dresov, Ženská spevácka skupina z Gyňova žiada o dotáciu vo výške 350 €, 

Klub dôchodcov žiada o dotáciu vo výške 800 € na organizovanie rôznych zájazdov. Vyzvala 

prítomných, aby sa vyjadrili k výške požadovaných dotácií.  

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu, za schválenie dotácie pre subjekty bez právnej subjektivity a to pre 

Amatérsky hokejový klub vo výške 1 200 € na nájom ľadovej plochy + 500 € na nákup nových 

dresov, pre Ženskú spevácku skupinu z Gyňova vo výške 350 €, pre Klub dôchodcov vo výške 

800 €. 

 

Hlasovanie:  

 

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

Martin Schmucer 
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Za: 5   Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik,  

Martin Schmucer 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo dotácie pre  Amatérsky hokejový klub vo výške 

1 200 € na prenájom ľadovej plochy + 500 € na nákup nových dresov, pre Ženskú spevácku 

skupinu z Gyňova vo výške 350,- €, pre Klub dôchodcov vo výške 800,- €.  

 

6.2 Žiadosť Ing. Silvie Czetöovej – Odkúpenie časti prístupovej cesty 
 

Starostka prečítala žiadosť o odkúpenie časti prístupovej cesty, ktorá vedie z obecnej komunikácie parc. č. 

366/62 cez parcelu č. 363/9. Obecné zastupiteľstvo už v minulosti prerokovávalo túto žiadosť.  Poslanci sa 

zhodli, že nesúhlasia s predajom časti prístupovej cesty.  

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za neschválenie žiadosti odpredaja časti prístupovej cesty 

 

Hlasovanie:  

 

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

Martin Schmucer 

 

Za:  4       Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Martin Schmucer 

Proti:  0 
Zdržal sa:  1 Mgr. Katarína Timková, 

Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo žiadosť p. Ing. Silvie Czetöovej o odkúpení časti 

prístupovej cesty. 

 

6.3 Žiadosť p. Patrika Budaia o zrušenie platenia režijných nákladov na ŠJ v MŠ Gyňov 

a zníženia školného na MŠ Gyňov z 15 eur na 5 eur za mesiac. 

 

Starostka informovala poslancov o žiadosti od p. Patrika Budaia. Napriek tomu, že táto žiadosť bola 

už v minulosti viackrát prerokovávaná, starostka novým poslancom túto problematiku ohľadom 

školného a režijných nákladov vysvetlila. 

Obecné zastupiteľstvo sa  po  prerokovaní zhodlo, že nesúhlasí so zrušením platenia režijných 

nákladov na ŠJ v MŠ Gyňov a so znížením školného na MŠ Gyňov z 15 eur na 5 eur na mesiac. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za neschválenie žiadosti o zrušenie platenia režijných nákladov na ŠJ 

v MŠ Gyňov a za zníženie školného na MŠ Gyňov z 15 eur na 5 eur na mesiac. 

 

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

Martin Schmucer 

 

Za: 5 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik,  

Martin Schmucer 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo žiadosť p. Patrika Budaia, v ktorej žiada o 

zrušenie platenia režijných nákladov na ŠJ v MŠ Gyňov a za zníženie školného na MŠ Gyňov z 15 

eur na 5 eur na mesiac. 

 

 

6.4 Projekty 

 

Mgr. Denisa Vargová oboznámila poslancov o projektoch, na ktoré sme žiadali dotáciu  

 

 Z Ministerstva financií sme žiadali na vytvorenie parkoviska vedľa škôlky a na oplotenie 

škôlky. Tu je 10 % spoluúčasť na financovanie 

 Z MAS Hornád-Slanské vrchy chceme žiadať na opravu Domu smútku – je potrebné 

vymeniť strechu, okná, fasádu, dlažbu, ozvučenie  

 Z Centra podpory rozvoja okresu Košice-okolie sme žiadali na vytvorenie cyklochodníka na 

našej malej „drážke“ 

 Z Ministerstva vnútra sem žiadali na kamerový systém v obci 

 

6.5 Brigáda v apríli 

 

Starostka informovala prítomných, že tak ako aj po minulé roky plánuje zrealizovať brigádu. Je 

potrebné upraviť verejné priestranstvá v obci, najmä detské ihrisko (vymaľovať a pod.) 

a poupratovať Dom smútku. 

 

 

6.6 Naplánované akcie  

 

Starostka informovala poslancov o akciách, ktoré plánuje v blízkom časovom úseku organizovať. 

Ide o Deň matiek, Deň detí a Deň obce. Uviedla, že Deň obce je naplánovaný na 10.augusta.  

 

Bod. č. 7 

Diskusia 

V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo. 

 

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 04.03.2019 

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

 

Overovatelia: 

Ing. Eva Pačaiova-Nevelöšová............................................ 

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

 

 

 

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 


