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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 27.09.2022 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, Mgr. Jana Schubertová, 

zamestnankyňa obce 

   

     

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 11/2022-04/2023 

5. Správa nezávislého audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2021 

6. Výročná správa za rok 2021 

7. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Gyňov  

8. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov  

9. Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby – Jobbágy Marián 

10. Informácia o projekte – Stavebné úpravy Materskej školy 

11. Informácia o projekte – Stavebné úpravy Domu smútku 

12. Informácia o projekte – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy 

budovy Obecného úradu 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prijatie uznesení 

16. 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 3 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. 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

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 nepredložila návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia  

 

 

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

Šoltésa 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

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.  
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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: Erik Dudrik, Mgr. Katarína Timková 

 

 

Bod  4  

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 11/2022-04/2023 

 

Starostka prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na 11/2022-04/2023 

. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Navrhovateľ prečítal uznesenia: 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

S ch v á  l i l o  
plán kontrolnej činnosti od 11/2022– 04/2023 a poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom 

kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 11/2022-04/2023. 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

Bod 5 

Správa nezávislého audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2021 

 

Mgr. Denisa Vargová uviedla, že správu nezávislého auditora k individuálnej výročnej správe 

za rok 2021  sme vopred zaslali poslancom emailom.  

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

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu nezávislého audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2021 

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

Uznesenie bolo prijaté.   
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Bod  6  

Výročná správa za rok 2021 

 

Starostka uviedla, že poslancom bola výročná správa za rok 2021 predložená emailom v 

dostatočnom predstihu. Vyzvala prítomných, aby predložili otázky alebo pripomienky 

k predmetnej výročnej správe. Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo 

k hlasovaniu. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Výročnú správu za rok 2021 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 7 a 8 

7 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.  

Starostka uviedla, že neboli podané žiadne pripomienky. 

8 Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov  bol dňa 26.08.2022 

zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 09.09.2022. Do 

uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 3/2022 

nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. Starostka uviedla, že 

predložený návrh bol doručený poslancom vopred emailom. Žiadosť o zvýšenie mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v materskej škole zo 

sumy 15 eur na 20 eur v Materskej škole Gyňov bola podaná pani riaditeľkou dňa 16.8.2022.  

Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky, alebo čo by ešte prípadne doplnili. 

Starostka vyzvala pani riaditeľku Materskej školy v Gyňove, aby sa k tomu vyjadrila, rovnako 

vyzvala aj vedúcu školskej jedálne Máriu Jakabovú. 

Prebehla rozprava. Poslanci po vyjadrení oboch zainteresovaných súhlasia so zvýšením 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

v materskej škole z 15 eur na 20 eur na mesiac a zároveň  navrhli zvýšiť výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov z 1 eura na mesiac na 3 eurá na mesiac pre stravníkov v Materskej 

škole vo veku od 2-6 rokov a za zamestnancov školy alebo cudzích dospelých stravníkov 

z 1,15  € na 1,59 € za obed. 
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Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

sa    u z n á š a 

Na VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 3 Mgr. Katarína Timková, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

 

Bod 9 

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby – Jobbágy Marián 

Starostka prečítala a predložila poslancom žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby, ktorá 

bola obci doručená  dňa 15.06.2022. Starostka vyzvala prítomného pána Jobbága Mariána aby 

sa ku svojej žiadosti vyjadril. Prebehla rozprava. Nakoľko sa požadovaná žiadosť týka 

pozemkov, ktoré nie sú v územnom pláne určené na výstavbu rodinných domov, poslanci 

trvajú na tom, aby bola výstavby dodržaná v zmysle Územného plánu obce Gyňov a preto je 

potrebné zo strany žiadateľa požiadať o zmenu Územného plánu obce Gyňov.  

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo  

s ch v á  ľ u j e 

žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby – Jobbágy Marián 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:   

Za:  

0 
 

Proti: 3 Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés 

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, Martin Schmucer 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Došla poslankyňa Ing. Eva Pačaiová Nevelošová 18.30  hod. 

 

Bod 10 

Informácia o projekte – Stavebné úpravy Materskej školy  

 

Starostka zhodnotila prebiehajúce úpravy v Materskej škole a informovala aj o nedostatkoch, 

ktoré sa vyskytli. Zároveň informovala o prebiehajúcich opravných prácach. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu o projekte „Stavebné úpravy Materskej školy“. 

 

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: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 11 

Informácia o projekte –Stavebné úpravy Domu smútku 

 

Starostka zosumarizovala priebeh stavebných úprav. Uviedla, že je potrebné objednať firmu 

na vyspádovanie odkvapov vody, nakoľko je to momentálne zle riešené. 

Uviedla, že pôjde spolu s p. poslankyňou Mgr. Katarínou Timkovou kúpiť stoličky do Domu 

smútku, taktiež vešiakovú stenu a svetlá. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu o projekte „Stavebné úpravy Domu smútku“. 

 

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: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

 

Bod 12 

Informácia o projekte – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy 

Obecného úradu 

 

Starostka uviedla, že nakoľko máme už vypracovanú projektovú dokumentáciu a rozpočet 

môžeme podať žiadosť o stavebné povolenie. 

 

Navrhovateľ prečítal návrh uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu o projekte „Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy 

Obecného úradu“. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 
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Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Ing. Eva Pačaiová Nevelošová, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 

 

Bod 13 

Rôzne 

Starostka informovala, že nakoľko mesiac október je mesiacom úcty k starším, pre našich 

dôchodcov plánuje výlet do Jasova a Medzeva, kde si pozrú kláštor, budú mať obed a pôjdu 

do hvezdárne.  

 

Bod 14  

Diskusia 

Starostka otvorila diskusiu. 

 

Ing. Peter Šoltés mal otázku ohľadom kontajnerov na cintoríne. Prečo nechodia smetiari až 

hore ho vyprázdňovať, nakoľko vie, že obec nemá kapacity na ich znášanie dole na cestu? 

Starostka uviedla, že to zistí priamo v Kosite. 

 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

Ing. Peter Šoltés          Mgr. Denisa Vargová

                                     starostka obce 

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

 

Mgr. Katarína Timková 

 

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

 

Zapisovateľka: Mgr. Jana Schubertová 

 


