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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 26.10.2021 o 17.30 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

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

Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Jarmila Lachová, zamestnankyňa obce 

   Mgr. Jana Schubertová, zamestnankyňa obce 

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Výročná správa za rok 2020 

5. Správa audítora k výročnej správe   

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 

9. Záver 

   

 

Bod č. 1 

 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gyňove otvorila starostka obce o 17:30 

hod. privítaním poslancov, p. kontrolóra obce. 

Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi. Pozvánka bola 

zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí nikto neospravedlnil. Prítomní sú 4 poslanci. Sme uznášania 

schopní, môžeme začať.   

 

 

 

Bod 2 

Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa uznesení 

Starostka obce konštatovala  uznášaniaschopnosť  obecného  zastupiteľstva a konštatovala, že   

od 1.4.2018 je účinný novelizovaný zákon o obecnom zriadení. Zmeny sa dotkli aj schvaľovania 

návrhu programu a to jeho jednotlivých bodov. V návrhu rokovacieho poriadku je to už upravené. 

 

Z uvedeného dôvodu otváram diskusiu. Má niekto návrh na vypustenie bodov návrhu programu 

zasadnutia, ktorý bol v zmysle § 12 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
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zverejnený? Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu programu zasadnutia v poradí v akom 

boli predložené je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov 3).  

 

Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na vypustenie bodov programu zasadnutia.   

 

Ak nie sú návrhy na vypustenie bodov návrhu programu zasadnutia, dávam hlasovať o bodoch 

návrhu programu zasadnutia. Na prijatie uznesenia o bodoch návrhu programu zasadnutia je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (3).  

 

Starostka obce dala hlasovať o bodoch návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Výročná správa za rok 2020 

5. Správa audítora k výročnej správe   

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Prijatie uznesení 

9. Záver 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 4 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková 

 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1  Erik Dudrík 

 

Poslanci návrh uznesením neschválili. 

Schválenie doplneného programu rokovania  

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Erik Dudrik 

 

Starostka oboznámila poslancov, že doplnila bod programu: „Plán kontrolnej činnosti na 

november/2021 at apríl/2022  

 

Starostka podala návrh na doplnenie programu zasadnutia. Starostka oboznámila poslancov, že 

doplnila bod č. 6 „Plán kontrolnej činnosti na november/2021 at apríl/2022  

 

 

 Na prijatie uznesenia o doplnení bodov návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov všetkých poslancov (3).  

 

 

 



3 
 

Starostka obce dala hlasovať o schválení doplneného bodu „Plán kontrolnej činnosti na 

november/2021 až apríl/2022 programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom na prijatie 

tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.(3) 

Dala hlasovať za doplnený bod 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 

Poslanci doplnený bod uznesením schválili. 

Schválenie predloženého programu obecného zastupiteľstva doplneného o bod „plán 

kontrolnej činnosti na november/2021 až apríl/2022 

 

Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným poslancom predložený program obecného 

zastupiteľstva doplnený o bod „plán kontrolnej činnosti na november/2021 až apríl/2022.  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Výročná správa za rok 2020 

5. Správa audítora k výročnej správe   

6. Plán kontrolnej činnosti na november/2021 až apríl/2022 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 

10. Záver 

 

Hlasovanie:  

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
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Poslanci predložený program obecného zastupiteľstva doplnený o bod „plán kontrolnej činnosti na 

november/2021 až apríl/2022 uznesením schválili. 

 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov Ing. Petra Šoltésa a Erika 

Dudrika 

 

 

Bod č. 4  

Individuálna výročná správa Obce Gyňov za rok 2020 

Starostka uviedla, že poslancom bola výročná správa za rok 2020 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:    

Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  individuálnu výročnú správu Obce Gyňov za rok 2020. 

 

Bod č. 5  

Správa nezávislého audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2020 v zmysle § 19 zákona 

č. 431/2002 o účtovníctve v z. n. p. 

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

Gyňov za rok 2020. 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:  

 

 

 

 

 

 
Hlasovanie:    
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Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu nezávislého audítora 

k individuálnej výročnej správe za rok 2020 v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 o účtovníctve 

v z. n . p. 

 

Bod č. 6 

Plán kontrolnej činnosti od 11/2021 – 04/2022 

 

Starostka uviedla, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom zaslaný emailom vopred. 

Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky k predmetnému návrhu. Prítomní 

nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

   

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti od 11/2021– 04/2022 a poverilo hlavnú 

kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 11/2021-04/2022. 

 

 

Bod. č. 7  

Rôzne 

Starostka oboznámila poslancov o podaných projektoch. 

 

- Vodovod – bola podaná žiadosť na environmentálny fond, starostka informovala poslancov 

o zmenách týkajúcich sa žiadosti 

- Autobusová zastávka – je urobený projekt, zastávka je zameraná, momentálne čakáme na 

vyjadrenie dopravného inžiniera 

- Školská jedáleň – dostali sme dotáciu 20 000 € na stavebné úpravy školskej jedálne. 

Rozpočet je urobený, momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie. Stavebné úpravy by 

sa mali začať na budúci rok. MŠ bude dočasne premiestnená do kultúrneho domu. 
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Zmeny a doplnky Územného plánu Obce Gyňov 

Starostka informovala poslancov v akom štádiu sú Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Obce 

Gyňov. V novembri ešte budú rokovania ohľadom chráneného vtáčieho územia. 

 

Úcta k starším 

P. starostka vyzvala poslancov, nakoľko bol október mesiac úcty k starším, aby sa vyjadrili k tomu, 

čo by sme mohli pripraviť pre našich dôchodcov. Starostka uviedla, že nakoľko minuloročné 

rozdávanie balíčkov s vitamínmi sa osvedčilo a situácia s Covidom je stále vážna navrhla opäť 

potešiť dôchodcov nejakými balíčkami s vitamínmi. Poslanci súhlasili. 

 

Bod. č. 8  

Diskusia: 

 

Hosť pán Ondrej Orosz: 

„Extravilán a intravilán je v totálnom stave. Je tam bordel, nič nepokosené, nič nepoupratované. 

Hore na kopci, alebo smery do okolitých dedín nie sú upravené. Môžu si tu chodiť aj divé svine, 

také je všetko zarastené. Za bývalého režimu bolo všetko vyčistené. Tak isto železnice a okolie 

železničných priecestí nič nie je pokosené. Všetko je zamorené. Nevykosené rigóly. Hlavná vec, že 

je vykosené od železničnej stanice po obecný úrad. Všade inde je bordel. Tak isto v kráteri na kopci. 

Všetko zarastená tráva, konáre, dreviny. Čo sa týka urbariátu – prečo nie sú rozdelené pozemky?“  

 

Pani starostka: „Pán Orosz, čo sa týka obce, obec má 1 pána na kosenie. Hľadali sme niekoho, ale 

ľudia sa do tejto pozície nehrnú. Predtým kosil p. Tkáč ihrisko, teraz to zobrali hokejisti. Starajú sa 

o ihrisko a materskú školu. Cintorín, detské ihrisko, ihrisko, verejné priestranstvo pred obecným 

úradom, cyklotrasy sú pokosené. Všetko, čo tu menujete nie je majetkom obce.“ 

 

Pán Orosz: „Ale to sa má obec starať, nie len o svoje veci!“ 

 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: „P. Orosz súhlasím s Vami, že bordel je všade. Za socializmu boli 

pozemky štátne. Teraz sú pozemky vyvlastnené . Teraz sa obyvatelia musia starať o svoje majetky. 

Jediné čo môže obec urobiť je vyzvať urbariát aj železnice, aby sa starali o svoje pozemky.“ 

 

Pani starostka: „Urbariát bol už viackrát vyzvaný, aby sa staral o svoje pozemky. Momentálne sa 

koná v tejto veci. Obec na Váš podnet opäť osloví inštitúcie, ktoré sú v danej veci povinné konať.“ 

 

Pán Orosz: „Roky bežia, pre mňa je to nemysliteľné. Treba to popohnať, preto som tu prišiel. Keď 

sa nič robiť nebude ja to natočím všetko a dám to na internet.  

Aj cyklotrasy. Cyklotrasy nie sú zakreslené, nie sú na úrovni. Chcem, aby to bolo k mojej 

spokojnosti. Obec nemá ani kroniku.“  

 

Pani starostka: „Obec má kroniku a pravidelne sa do nej píšu všetky udalosti a dôležité informácie.“ 

 

Pán Orosz: „Ak moje pripomienky nebudú zverejnené správne všetko bude uverejnené v Korzári.“ 

 

Pani starostka: „Berieme to na vedomie pán Orosz“ 

 

Pán Orosz: „Ďakujem, dovidenia.“ 

 

Pán poslanec Erik Dudrik:  

„Navrhujem zmenu vo všeobecne záväznom nariadení obce o úhradách za služby.  

Je potrebné tam rozdeliť, čo budeme ako obec považovať za oznam, ktorý je prospešný pre ľudí 

a za reklamu. 
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Navrhujem navýšiť platbu za vyhlásenie v rozhlase za reklamu. 

Aby sme tam uviedli rozhlasová relácia podnikateľského typu – napr. ambulantný predaj a inú sumu 

za reklamu. 

 

Pani starostka:  

„Pripravíme návrh VZN o úhradách za služby a na najbližšom obecnom zasadnutí o tom môžeme 

hlasovať.“ 

 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: 

„Chcel by som privítať našu hlavnú kontrolórku a navrhnúť jej mesačnú odmenu nakoľko má 

odborné vzdelanie a bude prínosom pre našu obec. Zákon to umožňuje, myslím, že 30% z platu 

kontrolóra.“ 

Starostka vyzvala poslancov za hlasovanie za mesačnú odmenu vo výške 30 % pre hlavnú 

kontrolórku od nasledujúceho mesiaca. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik 

 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

   

Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu vo výške 30 % pre hlavnú kontrolórku Obce 

Gyňov od nasledujúceho mesiaca. 
 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: 

„Máme tu týždeň pred sviatkami Všetkých svätých, chcel by som sa opýtať či sa bude robiť brána 

na cintorín?“ 

 

Pani starostka: „Ja som oslovila p. Vargu, povedal, že bude hodová do konca týždňa. Zajtra sa s ním 

ešte spojím.“ 

 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: 

„Ešte by som sa chcel opýtať ako je to s hrobom neznámeho vojaka. Ako využila obec tých 50 € 

dotáciu, čo sme dostali?“ 

Pani starostka: „Obec pravidelne kupuje vence na tento hrob.“ 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: „Navrhujem, aby sme tento hrob dali zrekonštruovať, urobiť nový 

pomník, trošku to skrášliť.“ 

 

Starostka: „Súhlasím s tebou.“ 

 

Pani poslankyňa Mgr. Katarína Timková: 

„Čo ďalej plánujeme robiť do budúcnosti. Aké sú naše vízie, čo by sme chceli ešte urobiť. Ako je 

využité ihrisko? Ten priestor za multifunkčným ihriskom je ešte obecný. Bolo by dobré ak by sme 

tam niečo urobili. Porozmýšľajte. A ako to bude s našim kompostoviskom, keď tam bude nová 

bytová výstavba?“ 
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Pani starostka: „Presunie sa práve za multifunkčné ihrisko. Mojim cieľom je zrekonštruovať obecný 

úrad. Možno o 3-4 roky bude potrebné rozšíriť kultúrny dom, nakoľko Gyňov sa rozrastá a kapacita 

nebude postačovať. Treba nad tým začať uvažovať.“ 

 

Pán poslanec Ing. Peter Šoltés: „ Ešte mám otázku, ohľadom nejakého malého traktora na kosenie. 

Bol by potrebný nový pre obec.“ 

 

Pani starostka: „Chcem Vás chlapov poprosiť, aby ste sa pozreli na ceny aj modely traktorov. Vy 

sa predsa len lepšie rozumiete to týchto vecí.“ 

 

Starostka ukončila diskusiu. 

 

 

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 29.10.2021 

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

 

Overovatelia:  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Denisa Vargová 

         starosta obce 

 

 


