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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 8.12.2020 o 15.00 hod. na Obecnom úrade v Gyňove 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Poslanci OZ: Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, 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. Výročná správa za rok 2019 

5. Správa audítora k výročnej správe   

6. Informácia o projekte - Stavebné úpravy a modernizácia ŠJ Gyňov 

7. Prevádzkový poriadok na obecný vodovod 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

   

 

Bod č. 1 

 

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

obce. 

 

Bod č. 2 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

 

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

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: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 
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Za:  0 
Proti:  4 Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo predložený program zasadnutia. 

 

Bod č. 3 

Schválenie doplneného programu rokovania  

 

Schválenie zmeneného programu rokovania 

Starostka oboznámila poslancov, že  zmenila bod programu č. 7  

 

Zmenený program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Výročná správa za rok 2019 

5. Správa audítora k výročnej správe   

6. Informácia o projekte - Stavebné úpravy a modernizácia ŠJ Gyňov 

7. Memorandum o spolupráci na príprave Intergrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

Proti:  0  

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo predložený program zasadnutia 

 

Bod č. 4 

Výročná správa za rok 2019 

 

Starostka uviedla, že poslancom bola výročná správa za rok 2019 predložená emailom 

v  dostatočnom predstihu. Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky 

k predmetnej výročnej správe. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

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

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie výročnú správu za rok 2019 

 

Bod č. 5 

Správa audítora k výročnej správe  

 

Starostka prečítala Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy obce 

Gyňov za rok 2019. Uviedla, že poslancom bola predložená emailom v  dostatočnom predstihu. 

Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnej správe audítora. 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

Proti:  0  

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu audítora k výročnej správe obce za 

rok 2019 

 

 

Bod č. 6 

Informácia o projekte - Stavebné úpravy a modernizácia ŠJ Gyňov 

 

Starostka informovala poslancov, že projekt ktorý bol zaslaný na výzvu z Akčného plánu nám boli 

schválené financie v hodnote 20 000 €. Je však potrebné použiť aj vlastné peniaze z vlastných 

zdrojov  nakoľko v projekte sme žiadali sumu 47 072 €. Projekt je v štádiu riešenia, momentálne 

čakáme na niektoré vyjadrenia zo strany hygieny.  

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

Proti:  0  

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie Informáciu o projekte - Stavebné úpravy 

a modernizácia ŠJ Gyňov 

 

 

Bod č. 7 

Memorandum o spolupráci na príprave Intergrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice 
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Starostka uviedla, že emailom dostali informácie ohľadom Memoranda. Toto Memorandum je 

vyjadrením našej obce, že bude súčasťou územia Udržateľného mestského rozvoja. Udržateľný 

mestský rozvoj je nástrojom na podporu riešenia spoločných integrovaných projektov 

reflektujúcich potreby mestského územia a jeho susediacich obcí so zámerom ich rozvoja 

a znižovania regionálnych disparít územia. Poprosila poslancov, aby sa vyjadrili. 

Prebehlo hlasovanie 

 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

Proti:  0  

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje Memorandum o spolupráci na príprave 

Intergrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice: 

 

a) súhlasí s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave Intergrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého návrhu  

 

      b)  poveruje starostu na podpísanie memoranda s mestom Košice a susediacimi obcami, ktoré 

odsúhlasili    uzatvorenie memoranda 

 

 

Bod č. 8 

Rôzne 

 

8.1. Podklady ku kronike za rok 2019 

Starostka oboznámila poslancov o podkladoch ku kronike. Kronika obsahuje všetko to, čo sa 

v obci udialo, ako aj situáciu na celom Slovensku a aj vo svete. Kroniku spravuje naša kronikárka 

p. Elena Šárošiová. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za podklady ku kronike za rok 2019. 

 

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Erik Dudrík, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

 

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

Proti:  0  

Zdržal sa:    0 
Neprítomní: 1 Mgr. Katarína Timková 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní s ch v a ľ u j e podklady ku kronika za rok 2019. 
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8.2 Informácia o projektoch v roku 2020 

 

Starostka zrekapitulovala projekty, ktoré sa zrealizovali v roku 2020 

Ide o projekty: 

Spojovací chodník 

Vodovod Malogyňovská ulica 

Vyasfaltované všetky ulice + cesta na cintorín 

Parkovisko pri Materskej škole 

Pri parkovisku uviedla, že napriek tomu, že v projekte nebol zahrnutý vstup a chodníky pred 

škôlkou, tak sa dali urobiť. Ide o dlažbu + odvodové rúry + 1 brána, ktoré činia práce naviac. Tieto 

úpravy naviac nás budú stáť 7 332 €. 

 

Ďalej starostka informovala o podaných projektoch: 

Rekonštrukcia vodovodu – Environmentálny fond 

Stavebné úpravy a modernizácia ŠJ Gyňov 

Rekonštrukcia Domu smútku  

 

8.3 Financie obce 

 

Starostka uviedla, že nakoľko stojíme s odpadom a vodou na rovnakej úrovni s predpisom 

a faktúrami tak tento rok sa nebudú dvíhať tieto poplatky. 

 

Oboznámila poslancov o nedoplatkoch od občanov. 

 

8.4 

Informácia o Územnom pláne – Zmenách a doplnkoch č. 2 

 

Zmeny a doplnky č. 2 sú ešte v štádiu riešenia, mali by sa schvaľovať v ďalšom roku. 

 

8.5 

Informácia – ponuka firmy Galileo ohľadom webovej stránky 

 

Starostka predložila poslancom cenovú ponuku od firmy Galileo na zmenu našej webovej stránky. 

Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili. Poslancom sa suma zdala vysoká a nereálna pre našu obec. 

 

8.6 

Súdny spor medzi bývalou starou škôlkou 

 

Na súde nás zastupoval právnik Jakab, boli sme úspešný a nemusíme platiť trovy. 

 

8.7 

Pomoc pre seniorov 

 

Starostka poďakovala poslancom za ľudský prístup k starším obyvateľom. Nakoľko kvôli situácii 

s Covid 19 sa tento rok neuskutočníla žiadna akcia pre seniorov, zakúpila obec vitamíny a rúška 

pre seniorov, ktoré starostka spolu s p. poslankyňou Ing. Evou Pačaiovou Nevelöšovou roznášali 

seniorom a tým sme mohli byť aspoň trošku v tejto neľahkej situácii seniorom nápomocní. 

 

 

8.8 

Testovanie na Covid 19 v obci Gyňov 
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Starostka zrekapitulovala priebeh testovania v obci, poďakovala všetkým zúčastneným za ochotu 

a pomoc. Testovanie obec zvládla na jednotku, mali sme veľmi dobré ohlasy a ďakovné SMS od 

ľudí. 

 

Bod č. 9 

Diskusia 

 

Ing. Peter Šoltés sa poďakoval za spoluprácu v tomto roku a poprial krásne Vianočné sviatky. 

Starostka taktiež poďakovala poslancom, za každú jednu minútu, ktorú jej venujú, keď im zavolá. 

Sú stále k dispozícii a môže sa na nich spoľahnúť. Spomenula, že tento rok sme nemali žiadnu 

akciu a že pevne verí, že budúci rok sa to už s koronavírusom ukľudní.  

 

 

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 08.12.2020 

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

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


