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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 14.06.2022 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

Poslanci: Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, Ing. Eva 

Pačaiová Nevelošová 

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. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

6. Schválenie Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom 

období 2022-2026 

8. Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu obce Gyňov v novom volebnom období 

2022-2026 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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. Prítomní sú 4 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. 

 

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 
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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:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

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. 9: Prerokovanie žiadosti o územno plánovaciu informáciu o IBV – Demko, Kuba 
 

Starostka obce dala hlasovať za doplnenie programu o bod č. 9, pričom na prijatie tohto 

uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (3). 

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Starostka obce dala hlasovať za program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov, 

doplnený o bod č. 9, 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. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

6. Schválenie Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom 

období 2022-2026 

8. Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu obce Gyňov v novom volebnom období 

2022-2026 

9. Prerokovanie žiadosti o územno plánovaciu informáciu o IBV – Demko, Kuba 
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10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

  

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

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

Šoltésa 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

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. Jarmilu 

Lachovú,  

za overovateľov zápisnice: Erik Dudrik, Mgr. Katarína Timková 

 

Bod 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce – na zasadnutí dňa 24.5.2022 bolo prijatých 12 uznesení (144-155).  

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

144), informácie ohľadom  príprav na deň obce (uznesenie č. 152), informácie ohľadom 

odstúpenia od zmluvy s firmou Jaroslav Žilecký – COLDEC – stavebné úpravy školskej 

jedálne ohľadom domu smútku (uznesenie č. 155) 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo použitie rezervného fondu na 

financovanie projektu „Stavebné úpravy domu smútku“ v sume 35 000 eur (uznesenie č. 

145), cenovú ponuku na ozvučenie domu smútku (uznesenie č. 146), cenovú ponuku na 

elektroinštaláciu v dome smútku (uznesenie č. 147), cenovú ponuku na maľovanie interiéru 

domu smútku (uznesenie č. 148), cenovú ponuku na renováciu fasády kultúrneho domu 

(uznesenie č. 149), cenovú ponuku na kosenie verejných priestranstiev(uznesenie č. 150), 

podklady do obecnej kroniky (uznesenie č. 151), vypracovanie projektovej dokumentácie k 

žiadosti EF Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) – obecný 
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úrad (uznesenie č. 153), podanie žiadosti EF Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov (L) - obecný úrad (uznesenie č. 154) 

 

 

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

vedomie kontrolu plnenia uznesení.  

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

Bod  5  
Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

 

Starostka prečítala že odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu HK za rok 2021. 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Navrhovateľ prečítal uznesenia: 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

Bod 6 

 

Schválenie Záverečného účtu Obce Gyňov za rok 2021 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že návrh Záverečného účtu obce Gyňov za rok 2021  Mgr. 

Jarmila Lachová, účtovníčka obce, zaslala poslancom vopred pred zasadnutím OZ. Návrh 

záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle 

obce. Starostka oboznámila poslancov, že k návrhu záverečného účtu neboli žiadne 

pripomienky zo strany občanov.  

Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky a pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Gyňov 

s ch v a ľ u j e 
 

a) celoročné hospodárenie Obce Gyňov za rok 2021 bez výhrad 

b) presun prebytku hospodárenia za rok 2021 do rezervného fondu obce v sume  
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52 382,77   eur  

c) presun finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu obce v sume 

 1 556,51 eur      

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

Bod 7 

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gyňov v novom volebnom období 

2022-2026 

Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 

pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026. Obec Gyňov mala 

k 31.12.2021 664 obyvateľov, to znamená, že počet poslancov môže byť 5-7 poslancov, 

Odporúčala, aby OZ bolo 5 členné, pretože v minulosti nikdy nebol potrebný a ani sa 

nevyžadoval vyšší počet poslancov. Poslanci súhlasili. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 8 

Určenie rozsahu úväzku funkcie starostu obce Gyňov v novom volebnom období 2022-

2026 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené 

určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 

S prihliadnutím na uvedené je predložený: návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

Obce Gyňov na nové volebné obdobie rokov 2022-2026 a to v rozsahu 1, to znamená v plnom 

rozsahu.  

 

 

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

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci návrh uznesenia schválili. 

 

Bod 9 

Prerokovanie žiadosti o územno plánovacej informácii o IBV – Demko, Kuba 
Starostka prečítala a predložila poslancom žiadosť o územno plánovaciu informáciu, ktorá 

bola obci doručená  dňa 10.06.2022. Prebehla rozprava. Poslanci trvajú na tom, aby bola 

výstavby dodržaná v zmysle Územného plánu obce Gyňov.  

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, 

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Poslanci návrh uznesenia berú na vedomie. 

 

 

 

Bod 10 

Rôzne  

Starostka informovala o prebiehajúcich rekonštrukciách podľa projektov. 

Kultúrny dom – firma realizujúca maľovanie fasády poukázala na ďalšie závady na budove 

KD, ktoré je nevyhnutné opraviť. Cena za maľovanie sa tak navýši.  

 

Materská škola – bol aktualizovaný rozpočet na stavebné práce v školskej jedálni z dôvodu 

zvýšenia cien stavebných materiálov. Opätovne prebieha verejné obstarávanie na stavebné 

práce.  

 

Dom smútku – 20.06.2022 sa začína oprava strechy, stavebný dozor je zabezpečený.  

 

Starostka uviedla, že je potrebné osloviť nejakú firmu, ktorá by vyčistila žumpu plnú piesku.  

Starostka informovala poslancov, že je potrebné objednať firmu na vyčistenie priestorov 

cintorína a na orezanie tují a agátov 

 

Obecný úrad – starostka uviedla, že do projektu rekonštrukcie obecného úradu dala 

vypracovať také zmeny, ktoré budú vyhovovať novej výzve.  

 

 

Mgr. Katarína Timková: žiadam, aby sa navrhli termíny na zber konárov, mimo 
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harmonogramu zberu odpadov.  

Poslanci navrhli, aby zber konárov bol posledný júnový a augustový týždeň.  

 

Mgr. Katarína Timková: žiadala informáciu v akom štádiu je riešenie problému s rigolmi. 

Starostka uviedla, že nebola vydaná výzva na podanie žiadosti na obnovu rigolov. 

 

Starostka informovala poslancov, že sa pokazil traktor na kosenie. Je to potrebné v čo 

najbližšej dobe riešiť.  

 

Bod 10 

Diskusia 

 

Starostka otvorila diskusiu, nikto sa neprihlásil o slovo. 

 

Bod 11 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

Erik Dudrik                    Mgr. Denisa Vargová

                                     starostka obce 

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

 

Mgr. Katarína Timková 

 

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

 

Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Lachová 

 


