
OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 22.11.2022 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Gyňove 

 

 

Prítomní:  Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

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

Rozsnyoi, Martin Schmucer 

Neprítomní:  

Hostia: viď prezenčná listina 

 
 

 

s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 

voľba jej členov. 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

9. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

 

 

Zasadnutie zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Denisa Vargová. Privítala prítomných 

poslancov, hostí, pani Martu Tkáčovú. 

 

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

 

Za zapisovateľa určila starostka Mgr. Janu Schubertovú, za overovateľov zápisnice Martina 

Schmucera a Erika Dudrika. 

 

K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

 

Starostka vyzvala predsedníčku Miestnej volebnej komisie, aby predniesla výsledky 

z komunálnych volieb zo dňa 29.10.2022. 

 

Pani Tkáčová uviedla dosiahnuté počty hlasov na post starostu obce Gyňov a skonštatovala, že 

víťazom sa stala pani Mgr. Denisa Vargová s počtom hlasov 194. Následne informovala 
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prítomných o výsledkoch komunálnych volieb konaných dňa 29.10.2022 na post poslanca 

obecného zastupiteľstva v poradí pán Erik Dudrík, Ing. Marek Šoltés, Martin Schmucer, 

Radovan Rozsnyoi, Mgr. Katarína Timková. Pani Marta Tkáčová vyzvala pani Mgr. Denisu 

Vargovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

 

Pani Mgr. Denisa Vargová prečítala sľub starostu obce, potvrdila svojim podpisom a súčasne 

prevzala insígnie Obce Gyňov a osvedčenie o zvolení.  

 

Pani starostka poďakovala pani Marte Tkáčovej, predsedníčke Miestnej volebnej komisii, za 

odovzdané osvedčenia.  Ďalej občanom za výsledky volieb, svoje znovuzvolenie považuje za 

ocenenie jej doterajšej práce. Poďakovanie vyslovila i svojim zamestnancom, vedeniu 

Materskej škole v Gyňove,  Klubu dôchodcov v Gyňove, Ženskej speváckej skupine z Gyňova, 

Amatérskemu hokejovému klubu v Gyňove, mládeži a všetkým ľuďom, ktorým nie je 

ľahostajný verejný život obci a dobrovoľnícky prispievajú k rozvoju obce. Skonštatovala, že 

v Obecnom zastupiteľstve k štyrom poslancom pribudol jeden nový. Vo verejnom živote sú 

dôležité kompromisy, rešpekt, úcta k sebe i k názorom ľudí, pohľad na celok a vybrať, čo je 

najlepšie pre obec. V závere uviedla, že sa teší na spoluprácu s poslancami a dobrovoľníkmi. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce Mgr. Denisa Vargová zložila 

zákonom podpísaný sľub starostu obce. 

 

K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

Pani Mgr. Katarína Timková na žiadosť pani starostky prečítala zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva, podpísala ho a prevzala z rúk pani Marty Tkáčovej 

osvedčenie o zvolení za poslanca. Po ňom nasledovali ďalší prítomní poslanci Erik Dudrík, Ing. 

Peter Šoltés, Radovan Rozsnyoi, Martin Schmucer ktorí pred prítomnými postupne vyslovili 

„Sľubujem“, podpísali sľub a prevzali osvedčenie o zvolení. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Gyňove a to 

Erik Dudrik, Ing. Peter Šoltés, Mgr. Katarína Timková, Radovan Rozsnyoi, Martin Schmucer 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 6 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 

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.   
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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:  

5 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter 

Šoltés, Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

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 nepredložila návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia  

 

 

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

Šoltésa 

 

Hlasovanie:   

Za:  

5 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter 

Šoltés, Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

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: Erik Dudrik, Martin Schmucer 

 

 

Starostka obce Mgr. Denisa Vargová prečítala program ustanovujúceho zasadnutia a keďže 

neboli žiadne pripomienky a návrhy k prednesenému programu, dala hlasovať. 

  

Hlasovanie:  

 

Prítomní: Mgr. Katarína Timková, Radovan Rozsnyoi, Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik, Martin 

Schmucer 
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Hlasovanie:   

Za:  

5 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Ing. Peter 

Šoltés, Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.  

 

K bodu č. 7 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov. 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa pani starostka a prítomní poslanci dohodli na zriadení 

jednej komisie – Komisia na ochranu verejného záujmu, kde pani starostka navrhla za členov 

Ing. Peter Šoltés a Martin Schmucer a za predsedu navrhla Erika Dudrika. Keďže neboli 

k prednesenému návrhu pripomienky ani návrhy, dala hlasovať o Komisii na ochranu verejného 

záujmu v zložení  Ing. Peter Šoltés - člen, Martin Schmucer - člen a Erik Dudrik predseda. 

 

Hlasovanie:  

 

Hlasovanie:   

Za:  

3 

Mgr. Katarína Timková, Martin Schmucer, Radovan 

Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa: 2 Ing. Peter Šoltés, Erik Dudrik 

Neprítomní:   

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a  volí za predsedu Erika Dudrika a za členov komisie Ing. Petra Šoltésa a Martina 

Schmucera. 

 

K bodu č. 8 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 

Starostka obce Mgr. Vargová v súvislosti s poverením poslanca obecného zastupiteľstva, 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhla pána 

poslanca Ing. Petra Šoltésa.  Pristúpili k hlasovaniu. 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Schmucer, 

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Šoltés 

Neprítomní:   

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Petra Šoltésa zvolávaním a vedením zasadnutí 

zastupiteľstva v prípadoch podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 
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K bodu č. 9 Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu 
 

Starostka uviedla, že v zmysle § 13b zákona č.369/1990 o obecnom zriadení navrhujem za 

svojho zástupcu na toto volebné obdobie Ing. Petra Šoltésa. 

Pristúpili k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

Mgr. Katarína Timková, Erik Dudrik, Schmucer, 

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Šoltés,  

Neprítomní:   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Ing. Petra Šoltésa. 

 

K bodu č. 10 Rôzne 

Starostka oboznámila, aké všeobecné záväzné nariadenia bude potrebné prijať na 

nasledujúcom zastupiteľstve. Ide o VZN o poplatkoch za komunálny odpad, nakoľko firma 

KOSIT dvíha ceny od nového roku a obec podľa zákona nemôže doplácať na odpade bude 

potrebné dvíhať poplatok. Ďalšie VZN, ktoré bude potrebné upraviť je VZN o poplatkoch 

o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov, nakoľko aj plyn aj elektrina pôjde hore. 

V neposlednom rade bude potrebné upravovať aj VZN o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Gyňov a to podľa finančných pásiem, ktoré od januára 2023 vstúpia do platnosti. 

 
Poslanec Erik Dudrik sa vzdal odmeny a podal vyhlásenie poslanca Obecného zastupiteľstva 

Obce Gyňov o vzdaní sa odmeny. 

 

K bodu č. 11 Diskusia 

V rámci diskusie sa  prihlásil poslanec Ing. Peter Šoltés, ktorý sa poďakoval  a vyslovil obdiv, 

čo všetko starostka dokázala a za jej doterajšie pôsobenie a popriať jej veľa chuti do života 

a pevné zdravie. Vítam nového mladého perspektívneho poslanca. Ďakujem aj všetkým 

voličom a tým, ktorí nás podporujú. Najdôležitejšie je aby sme držali spolu. 

Starostka: Verím tomu, že spolu dokážeme viac. Tento rok bol náročný, dosť mi ubúda 

energie, ale vy ako poslanci, ste boli pre mňa hnacím pohonom. Môžem sa na Vás 

kedykoľvek obrátiť, či na starých poslancov ako aj na novozvolených. Veľa vecí si v obci 

robíme sami. Mám vo Vás dôveru a viem, že mi pomôžete aj vo dne aj v noci. Som rada, že 

moje motto „Dedina – rodina“ sa mi plní a páči sa mi, že držíme spolu.  

 

K bodu č. 12 Záver 

 Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Gyňove dňa 22.11.2022. 

 

Zapísal:  Mgr. Jana Schubertová 

Overovatelia: 

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

    

Erik Dudrik.................................... 

       Mgr. Denisa Vargová 

               starosta obce 


