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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 26.04.2022 o 17.00 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 

     

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. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 

Gyňov.   

6. Návrh Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväznej časti 

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým sa vymedzujú 

záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov.   

7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Gyňov.  

8. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

9. Plánované projekty z MAS 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

                                  

 

 

        

Bod č. 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov otvorila starostka obce 

o 17:00 hod. privítaním poslancov, p. kontrolórky obce.  

Pozvánka na 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: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

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 predložila návrh na doplnenie bodu programu zasadnutia  

 

Bod č. 10: Nadobudnutie majetku – vodovodné zariadenia a rozvody uvedené v Zmluve 

o prevode vlastníctva a správy majetku  

 

Starostka obce dala hlasovať za doplnenie programu o bod č. 10, pričom na prijatie tohto 

uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (3). 

Hlasovanie:    
 

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

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   
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Starostka obce dala hlasovať za program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

doplnený o bod č. 10, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov (3). 

 

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie overovateľov a navrhovateľa uznesení 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 

Gyňov.   

6. Návrh Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväznej časti 

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým sa vymedzujú 

záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov.   

7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Gyňov.  

8. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

9. Plánované projekty z MAS 

10. Nadobudnutie majetku – vodovodné zariadenia a rozvody uvedené v Zmluve 

o prevode vlastníctva a správy majetku 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. 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: 4 Mgr. Katarína Timková, Ing. Eva Pačaiová Nevelöšová, Martin 

Schmucer, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Šoltés 

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 
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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. Jarmilu 

Lachovú, za overovateľov zápisnice: Erika Dudrika, Evu Pačaiovú Nevelošovú 

 

Bod 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce – na zasadnutí dňa 14.3.2022 bolo prijatých 13 uznesení (126-138).  

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program, určenie zapisovateľa, 

overovateľov zápisnice a navrhovateľa uznesení (uznesenie č. 126), príspevok z rozpočtu pre 

Miroslava Vajdu v sume 450 eur (uznesenie č. 128), príspevok z rozpočtu obce pre Ženskú 

spevácku skupinu v sume 100 eur (uznesenie č. 129), príspevok z rozpočtu pre Amatérsky 

hokejový klub v sume 750 eur (uznesenie č.130), príspevok z rozpočtu pre Klub dôchodcov 

v sume 500 eur (uznesenie č.131), dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev 

v sume 1400 eur (uznesenie č.132), plán kontrolnej činnosti na 05/2022-10/2022 (uznesenie 

č.133), 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 €) (uznesenie č. 134), Štatút Obce Gyňov (uznesenie č. 135), 

Rokovací poriadok Obce Gyňov (uznesenie č. 136), Zásady hospodárenia a nakladania s 

majetkom Obce Gyňov (uznesenie č. 137), 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2021 (uznesenie č. 127);  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 (uznesenie č. 134);  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 (uznesenie č. 138) 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

(uznesenie č. 134) 
Uznesenia č.128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138 sú v plnení, ostatné uznesenia boli 

splnené. 

 
 

Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov  berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení.  
 

Hlasovanie:    
 

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

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   
 

Uznesenie bolo prijaté.   
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Bod  5 a 6  
 

5 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o 

vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým 

sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov. 

Starostka uviedla, že k návrhu Dodatku č. 1 neboli doručené žiadne pripomienky. 

    

6 Návrh Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväznej časti Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov.   

 

Navrhovateľ prečítal uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov 

 

A) berie na vedomie                                                                                           

 stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. 

OU-KE-OVBP1-2022/014197-004 zo dňa 25.03.2022 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov podľa §25  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), 

B) súhlasí 

 s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov  

C) schvaľuje 

podľa § 26  ods. (3), § 27 ods. (3) v spojení s § 31 ods.(1) stavebného zákona 

v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu 

obce Gyňov 

D) žiada 

                          starostku obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie   Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Gyňov: 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2009 a č. 1/2016  

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov schvaľovacou doložkou 

v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou 

uznesenia o schválení  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 

Gyňov,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov – na 

obecnom úrade,  stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore 

výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od ich  schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú 

časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov na úradnej tabuli 

najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

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

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 
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Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

Navrhovateľ prečítal návrh Dodatku č. 1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o vyhlásení 

záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým sa 

vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov.   
 

Starostka obce dala hlasovať o dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016: 

 

Hlasovanie: 

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

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

Poslanci sa uzniesli na Dodatku č.1 VZN č. 3/2009 a VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväznej 

časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov, ktorým sa vymedzujú záväzné 

časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gyňov.   

 

Bod 7 a 8 

7 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 

2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.  

Starostka uviedla, že neboli doručené žiadne pripomienky. 

8 Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

prerokovalo VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov 

 

Hlasovanie:   

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

Nevelöšová, Martin Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   
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Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2022: 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

 

Bod 9 

Plánované projekty z MAS 

Starostka oboznámila poslancov o plánovaných projektoch: 

- Rigol: projektová dokumentácia sa dá vypracovať na celú obec, ale rozpočet po 

častiach z dôvodu rastu cien  

- Kamerový systém na celú obec 

Projekty sa budú podávať koncom roka 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:    

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesením berú na vedomie. 

 

Bod 10 

Nadobudnutie majetku – vodovodné zariadenia a rozvody uvedené v Zmluve o prevode 

vlastníctva a správy majetku 

Starostka prečítala celé znenie Zmluvy o prevode vlastníctva a správy majetku a vysvetlila 

pojmy, dala priestor poslancom na vyjadrenie sa. 

P. Ing. Peter Šoltés sa vyjadril, že trvá na tom, aby firma formou zmluvy odovzdala celý 

uličný pás, aj s verejným osvetlením, cestou, pozemkom aj s vodovodom a zápisom vecného 

bremena k vodovodu. Obecné zastupiteľstvo žiada  záväzné vyjadrenie termínu ukončenia 

stavby.  

  

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Poslanci návrh uznesenia neschválili. 

 

Bod 11 

Rôzne 

Dom smútku. 

Starostka oboznámila poslancov, že bola podpísaná zmluva s Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou na projekt  „Stavebné úpravy Domu smútku“. V rámci projektu bude vymenená 

strecha, okná, opravená fasáda. Projekt neobsahuje maľovanie interiéru a ozvučenie, ktoré je 

potrebné zrealizovať z vlastných zdrojov, rovnako ako sfunkčnenie WC.  

Maľovanie kultúrneho domu 

Starostka informovala poslancov, že plánujeme osloviť dodávateľov na zákazku na 

maľovanie kultúrneho domu. 

Materská škola. 

Zmluva s dodávateľom realizácie rekonštrukcie školskej jedálne v materskej škole je 

podpísaná. Realizácia sa uskutoční v najbližšej dobe. 

Deň obce. 

Starostka uviedla, že oslovila firmy na dodanie služieb (pódium, osvetlenie, ozvučenie, 

moderátor, DJ). Predložila poslancom cenovú ponuku.  

Brigáda v Hornáde. 

Starostka vyzvala prítomných na účasť na brigáde, ktorá sa uskutoční 29.4.2022 v piatok. Je 

potrebné odstrániť čiernu skládku v areáli Mŕtvych ramien Hornádu. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:    

Za: 0  

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

Schmucer, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Poslanci návrh uznesením berú na vedomie. 

 

 

Bod 12 

Diskusia 

Ing. Peter Šoltés uviedol, že je potrebné nakúpiť fotopasce a vyrobiť tabule na zabránenie 

vzniku čiernych skládok v Hornáde. Všetci súhlasili. 

 

Bod 13 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

Erik Dudrik 

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

                    Mgr. Denisa Vargová 

                                    starostka obce 
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Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

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

 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Jarmila Lachová 


