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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 24.05.2022 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

Poslanci:  Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, , Erik Dudrik 

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. Schválenie použitia rezervného fondu na financovanie projektu „Stavebné úpravy 

domu smútku“ 

6. Prerokovanie cenovej ponuky na ozvučenie domu smútku 

7. Prerokovanie cenovej ponuky na elektroinštaláciu v dome smútku 

8. Prerokovanie cenovej ponuky na maľovanie interiéru domu smútku 

9. Prerokovanie cenovej ponuky na renováciu fasády kultúrneho domu 

10. Prerokovanie cenovej ponuky na kosenie verejných priestranstiev 

11. Schválenie podkladov do obecnej kroniky 

12. Príprava dňa obce 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

                                  

 

 

        

Bod č. 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov otvorila starostka obce 

o 17:00 hod. privítaním poslancov.  

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

zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili 2 poslanci. Prítomní sú 3 poslanci. Sme 

uznášania schopní, môžeme začať.   

 

 

Bod 2 a 3 

Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa 

uznesení 

Starostka obce konštatovala  uznášaniaschopnosť  obecného  zastupiteľstva a nasledovalo  

schválenie programu. 
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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. 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, 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 predložila návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia  

 

 

Bod č. 13: Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k žiadosti EF Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) – obecný úrad 

Bod č. 14: Schválenie podanie žiadosti EF Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov (L) obecný úrad 

 

Starostka obce dala hlasovať za doplnenie programu o bod č. 13 a bod č. 14, pričom na 

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

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Starostka obce dala hlasovať za program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

doplnený o bod č. 13 a o bod č. 14, 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 
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5. Schválenie použitia rezervného fondu na financovanie projektu „Stavebné úpravy 

domu smútku“ 

6. Prerokovanie cenovej ponuky na ozvučenie domu smútku 

7. Prerokovanie cenovej ponuky na elektroinštaláciu v dome smútku 

8. Prerokovanie cenovej ponuky na maľovanie interiéru domu smútku 

9. Prerokovanie cenovej ponuky na renováciu fasády kultúrneho domu 

10. Prerokovanie cenovej ponuky na kosenie verejných priestranstiev 

11. Schválenie podkladov do obecnej kroniky 

12. Príprava dňa obce 

13. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k žiadosti EF Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) – obecný úrad 

14. Schválenie podanie žiadosti EF Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov (L) - obecný úrad 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Starostka obce – predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie navrhovateľa: Mgr 

Katarínu Timkovú 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, 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 zápisnice: Martina Schmucera a Erika Dudrika 
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Bod 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce – na zasadnutí dňa 26.4.2022 bolo prijatých 5 uznesení (139-143).  

Obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie o nadobudnutí majetku – vodovodné 

zariadenia a rozvody uvedené v Zmluve o prevode vlastníctva a správy majetku 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 

139), informácie ohľadom  plánovaných projektoch: - rigol, kamerový systém (uznesenie č. 

142), informácie ohľadom domu smútku (uznesenie č. 143) 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Dodatok 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 (uznesenie č. 

140), VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov (uznesenie č. 141) 

 

 
 

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

vedomie kontrolu plnenia uznesení.  
 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

Bod  5  

Schválenie použitia rezervného fondu na financovanie projektu „Stavebné úpravy domu 

smútku v sume 35 000 eur“ 

Starostka uviedla, že sa začínajú práce na projekte „Stavebné úpravy domu smútku“, nakoľko 

je potrebné urobiť aj ozvučenie, elektroinštaláciu a maľovanie interiéru a tieto položky nie sú 

súčasťou projektu, je potrebné použiť naše peniaze z rezervného fondu.  

 

Navrhovateľ prečítal uznesenia: 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

Bod 6 

 

Prerokovanie cenovej ponuky na ozvučenie domu smútku. 

Starostka oboznámila poslancov o cenovej ponuke na ozvučenie domu smútku. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia:  
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Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

Bod 7 

Prerokovanie cenovej ponuky na elektroinštaláciu v dome smútku 

Starostka informovala poslancov o cenových ponukách na elektroinštaláciu v dome smútku. 

Poslanci dostali ponuky vopred emailom. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 8 

Prerokovanie cenovej ponuky na maľovanie interiéru domu smútku 

Starostka oboznámila poslancov, že sme urobili prieskum trhu na maľovanie interiéru domu. 

Cenovú ponuku predložili 2 firmy. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

Bod 9 

Prerokovanie cenovej ponuky na renováciu fasády kultúrneho domu 

Starostka oboznámila poslancov, že sme urobili prieskum trhu na renováciu fasády kultúrneho 

domu. Cenovú ponuku predložili 3 firmy. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia. 
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Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

 

Bod 10 

Prerokovanie cenovej ponuky na kosenie verejných priestranstiev 

Starostka uviedla, že v miestnom rozhlase bolo vyhlásené, že hľadáme kosca na kosenie 

verejných priestranstiev. Záujem zo strany občanov však nie je a kosiť verejné priestranstvá je 

potrebné, takže sme oslovili 2 firmy, ktoré dali cenové ponuky na kosenie. Starostka  prečítala 

predmetné cenové ponuky.  

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

Bod 11 

Schválenie podkladov do obecnej kroniky 

Starostka predložila prítomným poslancom kroniku na preštudovanie, poslanci si prešli 

kroniku a nepodali žiadne námietky voči jej obsahu. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 
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Bod 12 

Príprava dňa obce 

Starostka informovala poslancov, ako prebieha oslovovanie účinkujúcich. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za: 3 Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

Bod 13 

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k žiadosti EF Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) – obecný úrad 

 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

Bod 14 

Schválenie podanie žiadosti EF Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 

budov (L) -  obecný úrad 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 



 

 

8 

Bod 15 

Rôzne 

 

Starostka uviedla, že odstupujeme od zmluvy s firmou Jaroslav Žilecký – COLDEC, ktorá 

mala robiť stavebné úpravy školskej jedálne, nakoľko s pánom sa nevieme už 2 mesiace 

spojiť. Budeme odznova robiť verejné obstarávanie.  

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, , Martin Schmucer, Erik 

Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci návrh uznesením berú na vedomie. 

 

 

Bod 16 

Diskusia 

Mgr. Katarína Timková: Je potrebné upozorniť občanov, bývajúcich okolo cyklochodníka 

nakoľko tam niekto vypúšťa žumpu. 

 

 

Bod 16 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

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

                    Mgr. Denisa Vargová 

                                    starostka obce 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 


