OBEC GYŇOV
Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2021 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2021 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesení
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 5 poslanci. Sme uznášania
schopní, môžeme začať.
Bod č. 2
Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov
Ing. Evu Pačaiovú Nevelöšovú a Martina Schmucera.

Bod č. 3
Schválenie predloženého programu obecného zastupiteľstva
Mgr. Denisa Vargová prečítala prítomným poslancom predložený program obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie:
1

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný:

0

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés
Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik

Poslanci predložený program obecného zastupiteľstva uznesením schválili.

Bod č. 4
VZN č. 3/2021 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
Návrh VZN č. 3/2021 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov bol dňa 19.11.2021
zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 29.11.2021. Do
uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 3/2021 nadobúda
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. Starostka uviedla, že predložený návrh bol
doručený poslancom vopred emailom. Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky,
alebo čo by ešte prípadne doplnili. Zmena oproti predchádzajúcemu VZN bola len v určení
poplatku za hlásenie reklamy v rozhlase, tú stanovili poslanci na 30 eur za 1 hlásenie.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný:

0

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés
Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2021 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
Bod č. 5
Rôzne
Starostka informovala poslancov, o predpisoch na vode a odpadom a a o skutočných výdavkov
a skonštatovala, že nie je potrebné dvíhať tieto poplatky.
Oboznámila poslancov o nedoplatkoch od občanov.
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Čo sa týka rozpočtu vyzvala p. účtovníčku, aby ozrejmila aké bolo čerpanie finančného rozpočtu
a približnú sumu, akú prevedieme do rezervného fontu.
Ďalej starostka informovala o prebiehajúcich projektoch:
Rekonštrukcia vodovodu – Environmentálny fond – projekt bol podaný
Stavebné úpravy a modernizácia ŠJ Gyňov – prebieha verejné obstarávanie
Rekonštrukcia Domu smútku – v procese schvaľovania
Rekonštrukcia autobusovej zastávky – prebieha verejné obstarávanie
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. 6
Diskusia
Ing. Peter Šoltés: hrádza pri Hornáde je v zlom stave, je potrebné aby to SVP intenzívne riešil
Erik Dudrik: je potrebné riešiť rigól pri p. Domarackom
Starostka: Čo sa týka zimnej údržby, Agro Or už nemá pluh a nakoľko sa nám oni doposiaľ
starali o cesty, musíme sa zamyslieť ako budeme riešiť zimnú údržbu. Ja by som navrhovala, aby
sme kúpili pluh, ktorý by bol v úschove v Agro Ore s tým, že sa nám budú starať o cesty v zime.
Poslanci súhlasili.
Starostka ukončila diskusiu.
Bod č. 7
Prijatie uznesení
Pristúpilo sa k prečítaniu a prijatiu uznesení.
Bod č. 8
Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie OZ.
V Gyňove, dňa 14.12.2021
Zapísal: Mgr. Jana Schubertová .....................................
Overovatelia:
Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová
Martin Schmucer

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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