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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 15.12.2022 o 16.30 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

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

Rozsnyoi 

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. Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov do konca roka 

2022 

5. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Gyňov  

6. Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gyňov  

7. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované 

obcou Gyňov 

8. Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov  

9. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov  

10. Návrh VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov  

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

budovy Obecného úradu 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Prijatie uznesení 

15. Záver 

  

 

        

Bod č. 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov otvorila starostka obce 

o 16:30 hod. privítaním poslancov.  

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

zverejnená. Prítomní sú 4 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:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 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:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 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.  

 

Počas bodu rôzne a záver nie je možné prijímať schvaľovacie uznesenia, t. j. obecné 
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zastupiteľstvo sa uznáša iba výrokom „berie na vedomie“.  

 

Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Mgr. Janu 

Schubertovú 

za overovateľov zápisnice: Ing. Peter Šoltés, Radovan Rozsnyoi 

 

 

Bod  4  
Schválenie použitia rezervného fondu v sume 10 000 € na úhradu bežných výdavkov do 

konca roka 2022 

 

Starostka oboznámila poslancov o nedostatku financií na bežnom účte. Je potrebné si požičať 

z rezervného fondu 10 000 €, ak ich nepoužijeme tak ich ihneď vrátime do konca roka. 

Prebehla rozprava. 

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  
použitie rezervného fondu v sume 10 000 € na úhradu bežných výdavkov do konca roka 2022 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

Bod 5 a 6 

5 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.  

Starostka uviedla, že neboli podané žiadne pripomienky. 

6 Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov  bol dňa 23.11.2022 

zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 08.12.2022. Do 

uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 4/2022 

nadobúda 01.01.2023. Starostka uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom vopred 

emailom. Žiadosť o zmenu výšky príspevku na stravovanie z dôvodu zmeny finančného 

pásma určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov platného od 1.1.2023 bola podaná pani riaditeľkou a vedúcou jedálne dňa 

23.11.2022.  Starostka vyzvala prítomných, či sú nejaké pripomienky, alebo čo by ešte 

prípadne doplnili. Prebehla rozprava. 
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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. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov. 

 

Bod 7 a 8 

7. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované 

obcou Gyňov 

 

8. Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov  

 

Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov  bol dňa 23.11.2022 

zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 08.12.2022. Do 

uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 5/2022 

nadobúda 01.01.2023. Starostka uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom vopred 

emailom.  

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

Prebehla rozprava. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

sa    u z n á š a 

Na VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov. 

 

 

 

 

Bod 9 a 10 
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9. Vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce 

Gyňov  

10. Návrh VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov  

 

Návrh VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov  bol dňa 23.11.2022 zverejnený, 

termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 08.12.2022. Do uvedeného 

termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 6/2022 nadobúda 

01.01.2023. Starostka uviedla, že predložený návrh bol doručený poslancom vopred emailom. 

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

Prebehla rozprava. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov 

sa    u z n á š a 

Na VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov 

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 6/2022 o poplatku na území obce Gyňov. 

 

 

Bod 11 

Informácia o projekte – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy 

Obecného úradu 

 

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

a podanú žiadosť o stavebné povolenie môžeme sa úchádzať o dotáciu z Plánu obnovy, 

nakoľko bola vyhlásená výzva, na ktorú by sme chceli reagovať. Pri dotácii z Plánu obnovy je 

100 % financovanie od štátu. Upresnila poslancov, aké sú podmienky a postupy pri podaní 

žiadosti. Prebehla rozprava.  

 

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: 

Hlasovanie:   

Za:  

4 

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

Radovan Rozsnyoi 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Martin Schmucer 

 

Poslanci návrh uznesením zobrali na vedomie. 
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Bod 13 

Rôzne 

Starostka informovala poslancov o možnosti podania žiadosti o dotáciu prostredníctvom  

MAS – Hornád - Miestna akčná skupina – Hornád 

Žiadosť podáme na úpravu rigólu na konci Novej ulice, vyspádujeme a vydlaždíme 

a odvodníme rigól. 

Erik Dudrik: Nie je prednejší rigól na ulici Hlavnej, kde sa podmýva cesta? 

Starostka: Nakoľko to nie je obecná cesta, ale je to majetok Košického samosprávneho kraja 

nemôžme na tejto ceste robiť žiadne úpravy ani úpravy rigólov. 

 

 

Starostka uviedla, že vianočná akadémia sa tento rok z dôvodu nedostatku financií 

neuskutoční. 

 

 

Bod 14  

Diskusia 

Starostka otvorila diskusiu. 

 

Ing. Peter Šoltés – V mene pozemkového spoločenstva Urbári Gyňov podávam žiadosť 

o povolenie na vyčistenie plochy – mulčovaním. 

Ing. Peter Šoltés – Na ulici Na Záhumní bližšie k Železničnej ulici je na verejnom osvetlení 

previs kábla. Je potrebné to opraviť. 

 

Radovan Rozsnyoi – Kosit nezobral vedrá so sklom, je potrebné zistiť prečo musí byť sklo 

len vo vreciach. Ďalšia moja otázka sa týka osvetlenia v novej časti na konci Malogyňovskej 

ulice. 

Starostka – Kosit zistíme a čo sa týka novej IBV tak to nie je obecný pozemok, ale pozemok 

pána Libu, ktorý má zabezpečiť verejné osvetlenie podľa projektu, ktorý bol obci 

predstavovaný. 

 

 

 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

          Mgr. Denisa Vargová 

Radovan Rozsnyoi                            starostka obce 

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

 

Ing. Peter Šoltés 

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

 

Zapisovateľka: Mgr. Jana Schubertová 

 


