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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 10.12.2019 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, Ing. Peter Šoltés 

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2019 o poplatku na území obce Gyňov 

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce Gyňov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 

9. Záver 
   

 

Bod č. 1 

 

Zasadnutie OZ otvorila Mgr. Denisa Vargová, starostka obce privítaním poslancov, p. kontrolóra 

obce a ďalších zúčastnených. 

 

Bod č. 2 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov zápisnice Ing. Petra 

Šoltésa 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, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

 

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 
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Bod č. 4 
Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2019 o poplatku na území obce Gyňov 

 

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

v  predloženému návrhu VZN.  Návrh VZN č. 5/2019 bol dňa 25.11.2019 zverejnený, termín na 

uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 09.12.2019. Do uvedeného termínu neboli 

predložené pripomienky k návrhu. Schubertová uviedla, že predložený návrh bol doručený 

poslancom vopred emailom. Zmeny vo VZN sa týkajú najmä výšky poplatku za tuhý komunálny 

odpad, z dôvodu avizovaného zdvíhania cien od firmy Kosit. To sa odzrkadlí aj na cene za tuhý 

komunálny odpad. Cena sa zvýši zo 14,60 € na 17 €.na osobu na rok. Starostka vyzvala 

prítomných, či sú nejaké pripomienky, zmeny sa prerokovali a pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poplatku na 

území obce Gyňov. 

 

Hlasovanie 

 

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

Peter Šoltés 

 

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo VZN č. 5/2019 o poplatku na území obce Gyňov. 

 

Bod č. 5 
Prerokovanie a schválenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce Gyňov 

 

Starostka popísala zmeny  k  predloženému návrhu VZN.  Návrh VZN č. 6/2019 bol dňa 

25.11.2019 zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 09.11.2019. 

Do uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Starostka uviedla, že predložený 

návrh bol doručený poslancom vopred emailom. Dane sa budú zvyšovať o 10 %. Starostka 

vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky.  

 

 

Hlasovanie 

 

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

Peter Šoltés 

 

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území 

obce Gyňov. 
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Bod č. 6 

Rôzne 

 

Vodovod 

 

Starostka informovala poslancov o prebiehajúcich prácach na vodovode na ul. Malogyňovskej. Ide 

o rekonštrukciu starého vodovodu za nový. Keďže v súčasnosti je súbežne spustený aj nový aj 

starý vodovod a dochádza k problémom s tlakom sú momentálne častejšie poruchy na vodovode. 

Starostka oboznámila poslancov, že jej prioritou je dokončenie tejto stavby. Boli podané projekty 

na environmentálny fond. Prvý projekt je na rekonštrukciu vodovodu a druhý je taktiež na 

rekonštrukciu, ale tu bola výzva na tie stavby, ktoré sa začali a nie sú dokončené, aby sa čo 

najskôr dokončili. Je tam pri obidvoch projektoch 5 % spolufinancovanie 

 

Hlasovanie 

 

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

Peter Šoltés 

 

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo 5 % spolufinancovanie pri projekte 

Gyňov – rekonštrukcia vodovodu v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 

a pri projekte Gyňov – rekonštrukcia vodovodu v súlade s výzvou č. B-1/2020 na predloženie 

žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity 

 

 

Na rekonštrukciu Domu smútku bude vyhlásená výzva až v budúcom roku. Vtedy budeme 

podávať žiadosť o dotáciu. Je tam potrebná výmena okien, strešnej krytiny. 

 

Čo sa týka rekonštrukcie obecného úradu ešte nie je vyhotovená nová projektová dokumentácia.  

 

Starostka informovala poslancov, že je potrebné vymaľovať kultúrny dom. Zatiaľ bol oslovený len 

jeden dodávateľ, ktorý určil cenu za maľovanie 1 500 €. Budeme aj naďalej zisťovať ceny za m2 

a podľa toho sa rozhodneme.  

 

 

Starostka oboznámila poslancov o potrebe pasportizácie cintorína nakoľko staré mapy už nie sú 

dobre čitateľné a sú tam rôzne nesúlady. Zistíme cenové ponuky a dáme Vám vedieť. 

 

Protokol o vykonaní previerky od prokurátora 

 

Dňa 20.11.2019 nám bol doručený protokol o vykonaní previerky od prokurátorky, ktorá vykonala 

previerku dodržiavania zákonnosti na Obecnom úrade Gyňov. V protokole bolo zistené, že obci 

chýbajú VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu, VZN o podrobnostiach 

o organizácii miestneho referenda a VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Tieto VZN sa pripravujú, čakáme ešte na 

upozornenie od prokurátora a preto zatiaľ túto informáciu  je potrebné zobrať na vedomie. 
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Hlasovanie 

 

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

Peter Šoltés 

 

Za:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie protokol od prokurátora- 

 

 

Memorandum 

 

Boli sme oslovený koordinátorkou občianskeho združenia Fórum života, ktorý pripravujú 

projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.  

 

Starostka prečítala list od koordinátorky a memorandum o spolupráci pri realizovaní 

projektu a vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili.  

 

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

Peter Šoltés 

 

Za:  0 
Proti:  5  Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrík, Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. 

Peter Šoltés 

  

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo memorandum o spolupráci pri realizovaní 

projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.  

 

 

Starostka vyzvala predsedníčku kultúrno-športovej komisie Ing. Evu Pačaiovú Nevelöšovú, aby 

oboznámila prítomných o pripravovanom programe na Vianočnej akadémii. Ing. Eva Pačaiová 

Nevelöšová uviedla, že komisia pripravuje kultúrno-spoločenský program s deťmi, ktoré  budú 

účinkovať v programe, taktiež vystúpi aj folklórna spevácka skupina. Oboznámila poslancov, že 

Vianočná akadémia sa bude konať dňa 22.12. 

 

Bod č. 7 

Diskusia 

 

Patrik Budai: Prečo nie je na obecom aute nadpis Obec Gyňov alebo nálepka s erbom. Pýtam sa 

z toho dôvodu, že ako starostka rada propagujete obec a platíte za abovský hlásnik  a na auto si 

nedáte nič. 

 

Starostka: Nie je to povinné a vôbec som sa nad tým nezamýšľala 

 

 

Patrik Sabol: Plánuje sa v obci vybudovanie kanalizácie a kedy? 
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Starostka: Otázka kanalizácie je na dlhé lakte.  Obec na kanalizáciu peniaze nemá, jediné čo nám 

ostáva je financovanie prostredníctvom dotácii, avšak ako viete prostredníctvom dotácií 

rekonštruujeme vodovod už skoro 10 rokov. Ja osobne by som chcela, aby sa obec napojila na 

VVS, čím je väčšia šanca, že sa bude realizovať vybudovanie kanalizácie, príp. ak to bude 

nariadené z Európskej únie tak by nám na to štát mal poskytnúť peniaze. Pre nás je reálne dať 

urobiť projektovú dokumentáciu, čo aj v budúcom roku plánujeme a určite sa budeme uchádzať 

o dotácie z eurofondov.  

 

Na záver sa starostka poďakovala za prácu poslancov, ich voľné chvíle, ktoré strávili pri akciách 

obce. 

 

 

 

Bod č. 8 

Prijatie uznesení 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 

 

Bod č. 9 

Záver 

Na záver sa starostka poďakovala za prácu poslancov, ich voľné chvíle, ktoré strávili pri akciách 

obce ukončila stretnutie OZ. 

 

V Gyňove, dňa 10.12.2019 

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

 

Overovatelia: 

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

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

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 

 

 

 

 


