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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 23.06.2020 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Gyňove 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Hostia: viď prezenčná listina 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2019 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2019 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

7. Informácia o verejnom obstarávaní – Vytvorenie spojovacieho chodníka 

8. Informácia o verejnom obstarávaní – Parkovisko pri MŠ 

9. Informácia o projekte stavebné úpravy Domu smútku 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Prijatie uznesení 

13. Záver 

 

Bod č. 1 

 

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

obce + hosťa. 

 

Bod č. 2 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Jarmilu Lachovú, za overovateľov  

Martin Schmucer  

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová 

 

.............................................................................................................................................................. 

Bod č. 3 

Schválenie programu rokovania  

 

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

hlasovať.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  

Za:     4 : Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová,  Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, Ing. Peter 

Šoltés,  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 1 Erik Dudrik 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia. 
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Bod č. 4  

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu HK za rok 2019 

 

Starostka uviedla, že odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu HK za rok 2019 bolo 

poslancom zaslané emailom vopred.. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 4  

Za:  4 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová,  Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, Ing. Peter 

Šoltés,  

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Erik Dudrik 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu HK za rok 

2019. 

 

Bod č. 5 

Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2019 

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh Záverečného účtu obce Gyňov za rok 2019  Mgr. Jarmila 

Lachová, účtovníčka obce, zaslala poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Návrh záverečného 

účtu za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle obce. Starostka 

oboznámila poslancov, že k návrhu záverečného účtu neboli žiadne pripomienky zo strany 

občanov. Prebytok rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu je vo výške 37 183.33 €. 

Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky a pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie 

 

Prítomní: 4 

Za:  4 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová,  Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, Ing. Peter 

Šoltés,  

Proti:   0 

Zdržal sa:   0 
Neprítomní:  1 Erik Dudrik 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh záverečného účtu za rok 2019 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad a prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 

37 183,33  EUR 

 

Bod č. 6  

Rozpočtové opatrenie č. 02/2020 

 

Účtovníčka Mgr. Jarmila Lachová predložila poslancom opis rozpočtu so sumami, ktoré boli 

upravené. Rozpočet bol navýšený o prijatú dotáciu 1 900 eur, ako v príjmovej tak aj vo 

výdavkovej časti, čím ostal rozpočet vyrovnaný. Starostka bližšie informovala o konkrétnych 

výdavkoch, ktoré boli použité na nákup materiálu a údržbu materskej školy a obecného úradu. Po 

vzájomnej dohode starostky so zamestnancami MŠ a OcÚ sa úkony týkajúce sa údržby vykonali 

svojpomocne. Na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Erik Dudrik. 

Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k rozpočtovým opatreniam.  
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Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 02/2020 

 

Bod č. 7  

 

Informácia o verejnom obstarávaní – Vytvorenie spojovacieho chodníka 

Starostka informovala prítomných o ukončenom procese verejného obstarávania, bola podpísaná 

zmluva s firmou TRIS, ktorá bude účinná až po skontrolovaní celej dokumentácie verejného 

obstarávania Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 
    

Bod č. 8  

Informácia o verejnom obstarávaní – Parkovisko pri MŠ 

Starostka oboznámila prítomných o uskutočnenom verejnom obstarávaní na Parkovisko pri MŠ. 

O cenovú ponuku boli oslovení 4 uchádzači, z ktorých 3 predložili cenovú ponuku. Na 1. mieste 

v poradí uchádzačov sa umiestnila firma Ing. Peter Paulovčák – VODIP, ktorá predložila vo svojej 

ponuke najnižšiu cenu 23 806,37 eur s DPH. Starostka navrhla, aby sa tento projekt financoval 

z vlastných zdrojov nakoľko k danému projektu nie sú výzvy a je potrebné parkovanie pred MŠ 

poriešiť z bezpečnostných dôvodov. Dala hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje realizáciu výstavby parkoviska pri MŠ 

z rezervného fondu vo výške 23 806,37 eur s DPH. 

 

Bod č. 9  

Informácia o projekte stavebné úpravy Domu smútku 

Starostka informovala, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. Predložila poslancom 

projektovú dokumentáciu k nahliadnutiu, ktorú pripomienkoval poslanec Erik Dudrik v zmysle 

zhromaždišťa v časti ako je štrková cesta. Starostka uviedla, že v budúcnosti sa to môže vybudovať 

z vlastných zdrojov. Dala hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 
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Za:  5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová,  Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, Ing. Peter 

Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu o projekte stavebné úpravy 

Domu smútku. 

 

Bod 10 

Rôzne 

 

1. Žiadosť o súčinnosť zo dňa 23.6.2020 adresovaná obecnému zastupiteľstvu od 

obyvateľa obce Rastislava Dudrika 

 

Starostka prečítala žiadosť a oboznámila poslancov o danej problematike. Ide o spevnenie hranice 

jeho pozemku vybudovaním opornej steny z dôvodu možného zosuvu pôdy. Starostka uviedla, že 

sa nebráni spolupráci pri vyriešení tohto problému. Po diskusii obecné zastupiteľstvo odporúča, že 

je potrebné v prvom rade dať vypracovať  geodetický plán a zistiť, ktoré firmy sa zaoberajú 

dopravnými stavbami. Starostka požiadala Miroslava Dudrika, ktorý brata zastupuje v týchto 

veciach, aby v čase vymeriavania pozemku bol prítomný. 

 

Erik Dudrik v súvislosti s touto tematikou navrhol, aby obec podala novú žiadosť o nové mapovanie 

katastra obce. 

 

2. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gyňov 

Starostka informovala poslancov, že bol zistený nesúlad reálneho stavu s nákresom, a to: 

- nie je zakreslená celá Krátka ulica 

- dňa 12.12.2017 bola podaná žiadosť p. Libu o schválenie rozšírenia IBV Gyňov na 

pozemkoch parc. č. reg. E 323/1,322,321/1,321/2,321/3, ktorú Obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 166/2017 schválilo a ktoré je potrebné zakresliť do Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu obce Gyňov 

- p. Adamec má v návrhu 5 rodinných domov, ktoré nesúladia s pôvodným plánom  

 

Z uvedených dôvodov je potrebné prepracovať návrh Zmien a doplnkov č. 2. Ďalej informovala 

starostka, že nám bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Ing. Peter Šoltés pripomienkoval, že v pôvodnom zámere p. Adamca nebolo v časti, kde plánoval 

výstavbu pálenice aj výstavba rodinných domov. Preto žiada o overenie súladu pôvodnej žiadosti 

s vypracovaným návrhom. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje zrušenie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPNO-

Gyňov a zakreslenie skutočného stavu do nového návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPNO-Gyňov 
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3. Unimobunky 

Starostka uviedla, že na obecnom pozemku na ihrisku sa nachádzajú 2 unimobunky 

(maringotky), ktoré nespĺňajú žiadnu funkciu, sú v dezolátnom stave a môžu ohroziť 

bezpečnosť obyvateľov najmä detí. Oslovila členov hokejového klubu, či jej pomôžu s ich 

odstránením. Prítomní poslanci súhlasili s odstránením týchto unimobuniek z obecného 

pozemku po oslovení a dohode s p. Radvanim Jurajom.  

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje odstránenie unimobuniek z obecného 

pozemku po oslovení a dohode s p. Radvanim Jurajom 

 

4. Umývačka riadu 

Starostka informovala o zakúpení umývačky riadu do kultúrneho domu. Po odsúhlasení 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude zariadenie zfunkčnené.  

 

5. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky 

Starostka uviedla, že tým že máme krátené podielové dane môže obec v zmysle opatrenia počas 

obdobia pandémie až do 31.12.2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu 

bežných výdavkov prostriedky z rezervného fondu. Týmto rozpočtovým hospodárením nebudú 

porušene §10, §12 a §17 zákona o rozpočtových pravidlách.  

Dala hlasovať za použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje použitie rezervného fondu na úhradu bežných 

výdavkov do konca roka 2020 s podmienkou informovania obecného zastupiteľstva po každej 

uzávierke. 

 

6. Starostka vyjadrila poďakovanie poslancovi Martinovi Schmucerovi, že včas zavolal 

záchrannú službu cyklistovi, ktorého napadol roj včiel. 

 

7. Schody na cintoríne 

Starostka informovala poslancov, o stretnutí sa s projektantom ohľadom vybudovania 

schodiska na cintorín. Uviedla, že sú dve možnosti vybudovania schodiska a to po ľavej 

strane alebo pravej strane. Vybudovanie schodiska po ľavej strane by bolo estetické 

v danom prostredí, ale finančne náročnejšie. Po pravej strane by bolo najprv potrebné 
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vybrať stromy a popri ceste by viedlo schodisko. Vyzvala poslancov, aby sa oboznámili 

s terénom a so situáciou na cintoríne a navrhli vhodné riešenia. 

 

8. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt 

„Stavebné úpravy Školskej jedálne Gyňov. 

Starostka informovala poslancov, že je možnosť podať žiadosť o príspevok na stavebné úpravy ŠJ. 

Oboznámila poslancov o aké úpravy a v akom rozsahu by išlo. Dala hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: 5 

 

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

Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
Neprítomní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku na projekt „Stavebné úpravy Školskej jedálne Gyňov. 

 

 

Bod 11 

Diskusia 

 

Starostka otvorila diskusiu. 

 

Mgr. Katarína Timková navrhla, aby bola rozšírená doba zberu konárov nielen do 15.5.2020 ale aj 

aspoň 1 x v mesiaci po tomto termíne. Starostka sa vyjadrila, že je problém s personálom. Máme 

len 2 aktivačných pracovníkov. Ing. Peter Šoltés navrhol, že to môže niekto robiť aj za odplatu. 

Starostka uviedla, že je potrebná zmenu zapracovať do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Gyňov 

 

Ing. Peter Šoltés sa vyjadril v diskusii, že ho oslovili obyvatelia vo veci osadenia retardérov na 

ulici Na Záhumní.  

 

 

Bod č. 12 

Prijatie uznesení 

Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení. 

 

Bod č. 13 

Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie OZ. 

 

V Gyňove, dňa 23.06.2020 

Zapísal: Mgr. Jarmila Lachová ..................................... 

 

Overovatelia: 

Martin Schmucer 

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová 

...................................... 
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           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 

 

 


