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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 18.06.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

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

Martin Schmucer  

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Zrušenie VZN č. 4/2009 o pravidlách spolunažívania 

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov 

6. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

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 Ing. Evu 

Pačaiovú- Nevelöšovú a Martina Schmucera. 

 

 

Bod č. 3 

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:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer 

 

Za:  0 
Proti:  3 Mgr. Katarína Timková, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer 

Zdržal sa:    1 Erik Dudrik 
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Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo predložený program zasadnutia. 

 

Bod č. 3 

Schválenie doplneného programu rokovania  

 

Schválenie doplneného programu rokovania 

Starostka oboznámila poslancov, že  doplnila program rokovania o tieto body: 
- Vyhodnotenie cenových ponúk na klimatizáciu 
- Schválenie obce Gyňov do združenia obcí Vodovody Hornád 
- Prerokovanie finančných pásiem na nakupovanie potravín  na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 
- Podklady do kroniky 

 

Celý program doplnený o body: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Zrušenie VZN č. 4/2009 o pravidlách spolunažívania 

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov 

6. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

8. Vyhodnotenie cenových ponúk na klimatizáciu 

9. Schválenie obce Gyňov do združenia obcí Vodovody Hornád 

10. Prerokovanie finančných pásiem na nakupovanie potravín  na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 

11. Podklady do kroniky 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Prijatie uznesení 

15. Záver 
     

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer 

 

Za:  3  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer 

Proti:  0  

Zdržal sa:   1 Erik Dudrík 

Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia 

 

 

Bod č. 4 

Zrušenie VZN č. 4/2009 o pravidlách spolunažívania 

 

Na protest prokurátora, ktorý nám bol doručený dňa 15.4.2019 je potrebné zrušiť VZN č. 4/2009 

o pravidlách spolunažívania, keďže Obec nemá vybudované chodníky, je v rozpore so zákonom. 
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Zrušenie VZN si vyžaduje nové VZN o zrušení, ktoré je v príprave, preto zatiaľ túto informáciu  

je potrebné zobrať na vedomie. 

 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie zrušenie VZN č. 4/2009 o pravidlách 

spolunažívania 

 

 

Bod č. 5  

Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov 

 

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

v  predloženému návrhu VZN.  Návrh VZN č. 1/2019 bol dňa 20.05.2019 zverejnený, termín na 

uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 10.06.2019. Do uvedeného termínu neboli 

predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 1/2019 je od 04.07.2019. Schubertová 

uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom, informovala o predmete návrhu VZN č. 

1/2019. Zmeny vo VZN sa týkajú najmä výšky prenájmu za akcie v kultúrnom dome, keďže Obec 

Gyňov plánuje vybudovanie klimatizácie v kultúrnom dome, odzrkadlí sa to aj na cene za 

prenájom kultúrneho domu. Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky, zmeny sa 

prerokovali a pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov 

 

Bod č. 6  

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

 

Starostka prečítala odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Gyňov za rok 2018. Vyzvala 

prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému odbornému stanovisku. 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  



4 
 

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce 

Gyňov za rok 2018 
 

Bod č. 7  

Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018 

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh záverečného účtu obce Gyňov za rok 2018  Mgr. Jarmilu 

Lachová, účtovníčka obce, zaslala poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Starostka oboznámila 

poslancov, že k rozpočtu neboli žiadne pripomienky zo strany občanov. Prebytok rozpočtového 

hospodárenia do rezervného fondu je vo výške 10 837,51 €. Starostka vyzvala prítomných, či sú 

nejaké pripomienky a pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo záverečný účet obce Gyňov za rok 2018 a prevod 

prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 10 837, 51 €. 

 

Bod č. 8  

Vyhodnotenie cenových ponúk na klimatizáciu v kultúrnom dome.  

 

Starostka obce informovala poslancov, že bol urobený prieskum trhu. Boli oslovené 3 náhodné 

vybrané firmy, od ktorých boli prijaté cenové ponuky. Poslanci si tieto ponuky preštudovali. 

Vyjadrili súhlas s ponukou, ktorá mala najnižšiu cenu. Starostka dala hlasovať za klimatizáciu 

v kultúrnom dome 

 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo cenové ponuky za klimatizáciu v kultúrnom 

dome.  

 

Bod č. 9 Schválenie obce Gyňov do združenia obcí Vodovody Hornád 

Starostka informovala poslancov, že podľa zákona každá obec je povinná mať odborne spôsobilú 

osobu na prevádzkovanie vodovodu. Nakoľko je dosť obtiažne takúto osobu zohnať a je to aj 

finančne dosť náročné, je potrebné sa spojiť so susednými obcami a vytvoriť združenie, pre ktoré 

by táto osoba robila príslušnú agendu a tým pádom by to bolo pre obec lacnejšie. Starostka uviedla, 

že prebehli rokovania s obcami Sokoľany, Bočiar a Haniska o vytvorení takéhoto združenia.  
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Prečítala návrh zmluvy o založení združenia obcí a aj stanovy združenia obcí. Vyzvala poslancov, 

aby sa vyjadrili. 

 

Dala hlasovať: 

 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzavretie zmluvy o zriadení združenia obce 

s názvom „Vodovody Hornád – združenie obcí“, ktorého ďalšími účastníkmi budú obce Bočiar, 

Haniska, Sokoľany a ktorého predmetom činnosti bude vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí 

ako členov združenia v oblasti prevádzkovania verejných vodovodov kategórie III.  

 

Bod č. 10 Prerokovanie finančných pásiem na nakupovanie potravín  na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 

 

Starostka informovala poslancov, že s účinnosťou od 01.09.2019 bude nutné na návrh ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zmeniť finančné pásma na nakupovanie potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií. Preto je potrebné zmeniť VZN č. 2/2017 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Gyňov. Nakoľko je nové VZN v príprave, zatiaľ túto informáciu je potrebné zobrať na 

vedomie. 

Hlasovanie 

 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie zmenu finančných pásiem na 

nakupovanie potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 

01.09.2019 

 

Bod č. 11 Podklady do kroniky 

Starostka objasnila poslancom, že pred napísaním údajov do kroniky je potrebné ich obsah 

preštudovať. Poslancov informovala o možnosti nahliadnutia do takejto kroniky. Starostka uviedla, 

že všetky informácie, ktoré budú uvedené v kronike si preštudovala.  

 

Hlasovanie 

Za:  4  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, 

  Erik Dudrík 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní: 1 Ing. Peter Šoltés 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo podklady do kroniky. 
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Bod č. 12 Rôzne 

12.1 Vyhodnotenie 2 akcií kultúrno-športovej komisie. 

Starostka vyjadrila spokojnosť s kultúrno- športovou komisiou, s jej angažovanosťou a prístupom 

k organizovaní akcií. Akcia Deň matiek dopadla na jedničku s hviezdičkou. Nakoľko sme na akciu 

Deň detí nečakali takú bohatú účasť komisia si s tým poradila výborne a super si to zorganizovala. 

 

12.2 Starostka informovala poslancov, že pri príprave podkladu na šachovnicu, ktorá bude 

v detskom parku sa aktívne podieľajú hokejisti. 

 

12.3.Starostka informovala  poslancov, že sme dostali návrh na natočenie prezentačného filmu aj 

s fotkami. Je na vašom zvážení, či je to potrebné pre našu obec.  

 

12.5 Starostka uviedla, že sme opätovne poslali žiadosť na Úrad vlády na dokončenie vodovodu. 

 

12.6 

Keďže sa nám blíži Deň obce, starostka oboznámila poslancov, že je potrebné sa ešte raz stretnúť 

a doladiť nejaké veci, navrhla dátum ďalšieho zastupiteľstva 

 

Bod. č. 13 

Diskusia 

 

Erik Dudrik: Kedy bude opravený starý vodovod,  

Starostka: Od júla prídu robiť nový vodovod na Malogyňovskej ulici, vtedy to budeme riešiť 

s firmou.  

 

 

Erik Dudrik: Dávam návrh na vybudovanie parkoviska pred kostolom, konkrétne pred domom 

Mgr. Kataríny Timkovej. Bolo by dobré o tom popremýšľať. 

Starostka: OK 

 

Bod č. 10 

Prijatie uznesení 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 

 

Bod č. 11 

Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie OZ. 

 

V Gyňove, dňa 18.06.2019 

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

 

Overovatelia: 

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

Martin Schmucer.......................................................................... 

 

 

 

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 


