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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 14.03.2022 o 16.30 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Kontrolórka:   PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

Ďalší prítomní:  Mgr. Jarmila Lachová, zamestnankyňa obce 

   Mgr. Jana Schubertová, zamestnankyňa obce 

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie overovateľov a navrhovateľa uznesení 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

6. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 05/2022-10/2022 

8. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

9. Návrh viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024, stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024 

10. Štatút Obce Gyňov  

11. Rokovací poriadok Obce Gyňov  

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gyňov  

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

                                         

Bod č. 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gyňove otvorila starostka obce 

o 16:30 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.   
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Bod 2 a 3 

Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa 

uznesení 

Starostka obce konštatovala  uznášaniaschopnosť  obecného  zastupiteľstva a nasledovalo  

schválenie programu. 

 

V zmysle rokovacieho poriadku 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. 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. 

 

 

Za: 5 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová 

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

Má niekto návrh na doplnenie bodov návrhu programu zasadnutia? Na prijatie uznesenia 

o doplnení bodov návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých poslancov (3).  

 

Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na doplnenie bodu programu 

zasadnutia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

 

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie overovateľov a navrhovateľa uznesení 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

6. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 05/2022-10/2022 

8. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

9. Návrh viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024, stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024 
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10. Štatút Obce Gyňov  

11. Rokovací poriadok Obce Gyňov  

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gyňov  

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová 

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Starostka obce – predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie navrhovateľa Ing. Petra 

Šoltésa 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh schválili. 

 

Návrhy uznesení boli poslancom predložené spolu s materiálmi. Návrhy prednáša 

navrhovateľ. Návrh na zmenu návrhu uznesenia predkladajú poslanci písomne, pričom musia 

byť opatrené podpisom predkladateľa. Navrhovateľ pred hlasovaním zrekapituluje postupnosť 

návrhov, o ktorých sa bude hlasovať.  

 

Počas bodu rôzne a záver nie je možné prijímať schvaľovacie uznesenia, t. j. obecné 

zastupiteľstvo sa uznáša iba výrokom „berie na vedomie“.  

 

Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Mgr. Janu 

Schubertovú, za overovateľov: Mgr. Katarínu Timkovú a Martina Schmucera. 

 

Bod 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce – na poslednom zasadnutí zo dňa 14.12.2021 neboli prijaté žiadne uznesenia.   

 

 

Bod 5 

Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 

rok 2021 dostali vopred emailom. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 
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Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci správu uznesením berú na vedomie. 

 

 

Bod 6  

Dotácie 

 

Starostka uviedla, že obci boli doručené žiadosti o príspevok z rozpočtu obce od subjektov 

bez právnej subjektivity: Vajda Miroslav žiada o príspevok v sume 2 000 €. Amatérsky 

hokejový klub HC Gyňov žiada o pridelenie príspevku vo výške 1 500 €, Ženská spevácka 

skupina z Gyňova žiada príspevok vo výške 300 €, Klub dôchodcov žiada o príspevok vo 

výške 1 000 € na organizovanie rôznych zájazdov. Taktiež bola obci doručená žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu obce od subjektu s právnou subjektivitou, konkrétne ide 

o Rímskokatolícku cirkev, ktorá žiada o dotáciu vo výške 2 000 €. Starostka uviedla, že 

žiadosti dostali poslanci vopred emailom. P. účtovníčka uviedla, aké výdavky máme v návrhu 

a či je možné financovať tieto príspevky. Vyzvala prítomného Miroslava Vajdu, aby 

obzrejmil svoju žiadosť o príspevok. 

 

Starostka vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k výške požadovaných príspevkov a ku 

požadovanej dotácii. Nastala rozprava ohľadom súm. 

Navrhovateľ Ing. Peter Šoltés prečítal návrhy uznesení. 

 

 

Príspevok z rozpočtu obce pre Miroslava Vajdu 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci príspevok vo výške 450 € uznesením schválili. 

 

Príspevok z rozpočtu obce pre Ženskú spevácku skupinu 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci príspevok vo výške 100 € uznesením schválili. 
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Príspevok z rozpočtu obce pre Amatérsky hokejový klub HC Gyňov 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci príspevok vo výške 750 € uznesením schválili. 

 

Príspevok z rozpočtu obce pre Klub dôchodcov 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci príspevok vo výške 500 € uznesením schválili. 

 

Dotácia z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 1 400 € 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci dotáciu vo výške 1 400 € uznesením schválili. 

 

 

 

Bod 7 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 05/2022-10/2022 

Starostka uviedla, že návrh plánu kontrolnej činnosti na 05/2022-10/2022 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 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin 

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci návrh plánu kontrolnej činnosti na 05/2022-10/2022 uznesením schválili. 
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Bod  8 a 9  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 

Návrh viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024, stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Gyňov na roky 2022-2024 

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh rozpočtu Mgr. Jarmilu Lachová, účtovníčka obce, 

zaslala poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej 

tabuli a stránke obce dňa 25.02.2022. Starostka oboznámila poslancov, že k rozpočtu neboli 

žiadne pripomienky zo strany občanov. Mgr. Jarmila Lachová uviedla, že rozpočet je 

vyrovnaný, prečítala komentár k rozpočtu, uzrejmila poslancom bežné výdavky a príjmy 

a kapitálové príjmy a výdavky. Prebehla rozprava, poslanci sa vyjadrili k položkám, ktoré im 

neboli jasné. P. účtovníčka im otázky zodpovedala.  

 

Navrhovateľ Ing. Peter Šoltés skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu návrhu 

uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

s ch v a ľ u j e 

I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024  

II. berie na vedomie 

 a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024  

c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Gyňov od roku 2014  

III. schvaľuje 

a) rozpočet na rok 2022 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:  

 

Bežný rozpočet  

- príjmy ........................ 315 443  € 

- výdavky...................... 280 644  €  

 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy......................... 289 000 €  

- výdavky...................... 368 340 €  

 

Finančné operácie 

 - príjmy ......................... 44 541 € 

 - výdavky ...................... 0 €  

 

Rozpočet SPOLU  

- príjmy .......................... 604 443 €  

- výdavky ....................... 648 984 €, schodok 44 541 € bude vykrytý zo zdrojov minulých 

rokov 24 541 € a prevodom z rezervného fondu vo výške 20 000 €.  

b) použitie rezervného fondu obce v sume 20 000 € na financovanie rekonštrukcie domu 

smútku (18 000 €) a nákupu ozvučenia (2 000 €)  

 

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 10 

Štatút Obce Gyňov 

Starostka obce informovala poslancov Obecného zastupiteľstva o spracovaní zmien 

dokumentu Štatút obce Gyňov. Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii 

pred zasadnutím OZ, bol zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie 

( vývesná tabuľa a webstránka obce ). Navrhovateľ prečítal uznesenie.  

 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci štatút obce Gyňov uznesením schválili. 

 

Bod 11 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

Starostka obce informovala poslancov Obecného zastupiteľstva o spracovaní zmien 

dokumentu Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov. Materiál k 

prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol zverejnený v 

zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a webstránka obce ). 

Navrhovateľ prečítal uznesenie.  

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov uznesením schválili. 

 

Bod 12 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gyňov 

Starostka obce informovala poslancov Obecného zastupiteľstva o spracovaní zmien 

dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gyňov. Materiál k 

prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol zverejnený v 

zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a webstránka obce ). 

Navrhovateľ prečítal uznesenie.  

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   
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Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Gyňov uznesením schválili. 

 

Bod 13 

Rôzne  

 

Harmonogram zasadnutí 

Starostka oboznámila poslancov o harmonograme zasadnutí obecného zastupiteľstva na tento 

rok –  

14.3.2022, 14.06.2022, 13.09.2022, 13.12.2022 

 

Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2 

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

Obce Gyňov 

 

Odkanalizovanie Obce Gyňov 

Starostka uviedla, že prvým krokom pre nás je napísať Obci Čaňa, či je kapacitne schopná nás 

zobrať do svojej čističky odpadových vôd a za akým podmienok. Či bude potrebné čističku 

odpadových vôd v Čani rozširovať alebo nie. Ale stále je to pre našu obec reálnejšie pridať sa 

k Čani, ako realizovať stavbu čističky odpadových vôd samostatne. Vyzvala poslancov, aby 

sa vyjadrili. 

Poslanci vyjadrili súhlas s oslovením Obce Čaňa na zistenie konkrétnych technických 

podmienok  

 

Deň obce  

Starostka vyzvala predsedníčku kultúrno-športovej komisie p. Ing. Evu Pačaiovú  

Nevelöšovú, aby priblížila plánovaný program Dňa obce, ktorý je naplánovaný na 13.augusta. 

 

Cenné papiere 

Starostka informovala poslancom o tom, že cenné papiere Obce nie sú už vedené v banke, ale 

sú na listine, ktorá je uschovaná. 

 

Navrhovateľ prečítal uznesenie 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci informácie podané starostkou obce ohľadne 

a) harmonogramu zasadnutí 

b) územného plánu – Zmeny a doplnky č. 2 

c) kanalizácie obce – list pre obec Čaňa 

d) deň obce 

e) cenné papiere 

uznesením berú na vedomie. 
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Bod 14 

Diskusia 

Mgr. Katarína Timková – chcem sa opýtať, či obec podala žiadosť na Ministerstvo obrany SR 

v súvislosti s rekonštrukciou hrobu neznámeho vojaka 

 

Starostka uviedla, že je to v štádiu riešenia. 

 

Mgr. Katarína Timková – videla som na Hlavnej ulici sú rigóly v zlom technickom stave, sú 

plné a je potrebné ich prehĺbiť. 

 

Starostka uviedla, že je najprv potrebné sa dohodnúť, ako by to mohla obec realizovať. 

Nakoľko svojpomocne na to nemáme kapacity, ideálne by to bolo cez projekty. 

Pozisťujeme možnosti, v akej výzve by sme to mohli uplatniť. 

 

Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová – chcem sa informovať v akom štádiu je vyklčovanie krovín 

urbariátu. 

 

Starostka odpovedala, že urbariát ešte nemal stretnutie ohľadom tohto problému, je to v štádiu 

riešenia, ale pravdepodobne sa to bude riešiť až na jeseň. 

 

Erik Dudrik – chcem upovedomiť starostku o tom, že hore na kopci panelová cesta je 

zarastená. 

 

Starostka uviedla, že sa tam pôjde pozrieť a poverí zamestnanca verejno-prospešných prác, 

aby to vyčistil 

 

Martin Schmucer – všade po obci na krajnici aj v rigóloch sú exkrementy od psov 

 

Starostka – upozorníme majiteľov psov o svojej zákonnej povinnosti zbierať tieto 

exkrementy. 

 

Bod 15 

 

Záver 

Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala za účasť.  

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Katarína Timková.......................................  ........................................................ 

                    Mgr. Denisa Vargová 

                                    starostka obce 

Martin Schmucer ........................................ 

 

 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Jana Schubertová ........................................ 


