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OBEC GYŇOV 

Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gyňov 

konaného dňa 09.02.2023 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Gyňov 

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Mgr. Denisa Vargová 

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

Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Ďalší prítomní:  Ing. Tatiana Dobošová, zamestnankyňa obce 

   

     

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa uznesení 

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

budovy Obecného úradu 

6. Schválenie ceny za dodávku pitnej vody od 01.03.2023 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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 5 poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať.   

 

 

Bod 2 a 3 

Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa 

uznesení 

Starostka obce konštatovala  uznášania schopnosť  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.   

 



 

 

2 

 

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:  

 

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 predložila návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia  

 

Bod č. 7: Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022 
 

Starostka obce dala hlasovať za doplnenie programu o bod č. 7 pričom na prijatie tohto 

uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (3). 

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

 

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

Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:  - 

Zdržal sa:  - 

Neprítomní:  - 

 

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

doplnený o bod č. 7, 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. Informácia o projekte – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy 

Obecného úradu 

6. Schválenie ceny za dodávku pitnej vody od 01.03.2023 

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 
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Hlasovanie:   

Za:  

 

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

Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:  - 

Zdržal sa:  - 

Neprítomní:  - 

 

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

Šoltésa 

 

Hlasovanie:   

Za:  

 

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 Ing. Tatianu 

Dobošovú a za overovateľov zápisnice: Radovana Rozsnyoia a Martina Schmucera. 

 

Bod 4 

 

Starostka obce informovala poslancov o podpísaní zmluvy s firmou M.A. Company 

s.r.o. k projektu – Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy budovy 

Obecného úradu. 

 

 

Peter Šoltés – Čo všetko táto firma zastrešuje ? 

Starostka obce – prečítala Zmluvu s firmou M.A. Company. 

 

Erik Dudrík - Kto hradí prípadné zmeny v projekte ? 

Starostka obce - Zmeny hradí obec a firma M. A. Company za to nezodpovedá. Zároveň 

dodáva, že ak chceme nejakú zmenu urobiť, najprv musíme spísať Žiadosť na riadiaci orgán, 

ktorú však za nás napíše práve firma M. A. Company.  

 

Peter Šoltés – Kto nesie zodpovednosť za formálne chyby? 

Starostka obce – Opýta sa na to firmy. 

 

 

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

 

 

Hlasovanie:   

Za:  

 

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

Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:  - 

Zdržal sa:  - 

Neprítomní:  - 

Poslanci návrh uznesenia berú na vedomie. 

   

 

Bod  5  

Schválenie ceny za dodávku pitnej vody  

 

 

Starostka predložila návrh ceny za pitnú vodu 1 €, keďže ceny vody šli od 01.01.2023 hore. 

Do ceny vody sú zahrnuté nielen nákup a predaj, ale aj straty, poruchy a samotné vodomery. 

Prítomní nepredložili žiadne námietky a starostka spolu so Zastupiteľstvom sa zhodli, že 

občania obce budú mať povinnosť vykonať odpočet vody ku dňu 28.02.2023 a hodnoty 

nahlásiť na Obecnom úrade do 31.03.2023. Taktiež budú vyhotovené nové dodatky 

k Zmluvám o pitnej vode, ktoré si jednotlivý občania preberú osobne na Obecnom úrade.  

 

Navrhovateľ prečítal uznesenia: 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:   

Za:  

 

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

Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:  - 

Zdržal sa:  - 

Neprítomní:  - 

 

Uznesenie bolo prijaté  .   

 

Bod 6 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022 
 

Starostka obce  prečítala  správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022.  

 

Erid Dudrík – Takže čo je v podstate problémom ? 

 

Starostka- Bude nutné aktualizovať  Pracovný a Organizačný poriadok, ktorý však máme 

v pláne spolu s hlavnou kontrolórkou obce spracovať do konca marca a to zvlášť pre OcÚ 

a MŠ.  

 

Prítomní nepredložili žiadne námietky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Predkladateľ prečítal návrh uznesenia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu uznesenia: 
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Hlasovanie:   

Za:  

 

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

Martin Schmucer, Radovan Rozsnyoi 

Proti:  - 

Zdržal sa:  - 

Neprítomní:  - 

 

Poslanci návrh uznesenia berú na vedomie. 

   

 

Bod 7 

Rôzne 

 

Starostka sa dáva zamyslieť poslancom do nasledujúceho zastupiteľstva, či Obec potrebuje 

kultúrnu komisiu, ktorú momentálne Obec nemá.  

 

Taktiež informuje, že na najbližšom Zastupiteľstve sa bude riešiť Plán obecného 

zastupiteľstva, kultúrno-spoločenských podujatí.  

 

Starostka ďalej informuje, že došlo k veľkému navýšeniu platieb za energie.  

 

 

Bod 8 

Diskusia 

 

Starostka otvorila diskusiu. 

 

Starostka informuje o vysokých cenách za dodávku elektriny a plynu. Z tohto dôvodu zrejme 

nebudú Dni obce, avšak finančne nenáročnejšie akcie typu Deň matiek, Deň starších sa rušiť 

nebudú.  

 

Starostka taktiež informuje poslancov, že Projekt „Rekonštrukcia zastávky“ prešiel a taktiež 

je ešte potrebné zrealizovať výmenu dlažby vonku pred Domom smútku. Tieto náklady budú 

hradené z nášho rozpočtu. 

 

 

Bod 9 

Záver 

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

 

Overovatelia: 

Radovan Rozsnyoi                 Mgr. Denisa  Vargová 

                                                starostka obce 

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

Martin Schmucer 

 

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

 

Zapisovateľka: Ing. Tatiana Dobošová 


