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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

20.04.2021 o 17:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: 
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce; 
poslanci OZ: Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, RNDr. Lenka Maliničová, PhD., Viera 

Štefanovičová 
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Vladimír Bernát ml., Marek 

Kováč, Ing. Tomáš Matula, MBA 
 
Ospravedlnený: Marcel Pancák  

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácie 
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Prekvalifikovanie druhu pozemku - parcela č. 845/2 LV - 383 
7. Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku 
8. Prejednanie návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska 
9. Rôzne 
10. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných. 
Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, Marcel Pancák sa ospravedlnil zo zdravotných 
dôvodov. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Zasadnutie OZ sa konalo za 
dodržania všetkých protiepidemických opatrení. 

 

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila p. 
Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú. 

 

Bod 3  Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie, 
poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení, bez zmien. 
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Bod 4  Informácie  

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 20.04.2021:  
 bežný účet: 40.276,39 € 
 účet MŠ: 1.583,20 € 
 rezervný fond: 26.652,28 € 
 sociálny fond: 412,35 € 
 úverový účet: 7.375,11 € 

 Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 

 Na krátkej pracovnej porade, ktorá sa uskutočnila bezprostredne pred zasadnutím OZ a ktorej sa 
zúčastnili poslanci OZ, starostka a HKO, vyzvala starostka poslancov k diskusii o problematike prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. V poslednom období niekoľko obyvateľov obce prejavilo záujem o odkúpenie častí 
pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré dlhodobo užívajú, majú ich oplotené a pod., v dôsledku 
nedoriešenia majetkových vzťahov týchto pozemkov v minulosti. Starostka vysvetlila, že takýchto 
prípadov máme v obci veľmi veľa a je zrejme len otázkou času, kedy sa začnú ozývať ďalší záujemcovia. 
Predajom takýchto menších obecných parciel z dôvodu hodného osobitného zreteľa za symbolickú 
sumu by mohol vzniknúť precedens, ktorý by viedol k veľmi nehospodárnemu nakladaniu s obecným 
majetkom. Vyzvala poslancov k diskusii a vytvoreniu prehľadných a spravodlivých podmienok 
odpredaja obecného majetku týmto spôsobom. Poslanci sa zhodli, že je potrebné stanoviť záväzný 
cenník pre predaj takýchto parciel, jednak z dôvodu stále stúpajúcej ceny nehnuteľností v okolí Košíc, 
zároveň však musí zohľadňovať veľkosť parcely, o kúpu ktorej má žiadateľ záujem. Po vzájomnej 
diskusii bola na zasadnutí obecného zastupiteľstva stanovená cena pozemkov vo vlastníctve obce pri 
ich predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne: 
 
 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou ≤ 10 m2 15,- €/m2 
 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou  > 10 m2 

a súčasne ≤ 50m2 
25,- €/m2 

 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou  > 50 m2 hodnota stanovená znaleckým posudkom 

 Poslanci OZ hlasovali o schválení uvedeného cenníka. 
 
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva  

K dnešnému zasadnutiu OZ neboli vznesené žiadne interpelácie občanov, ani poslancov.  

  
Bod 6  Prekvalifikovanie druhu pozemku - parcela č. 845/2 LV - 383 

 
Starostka informovala, že pozemok v k. ú. Hýľov, registra E-KN, parcely č. 845/2 s výmerou 54.702 

m2 vo vlastníctve obce Hýľov, vedený na liste vlastníctva č. 383 ako trvalý trávny porast, už dávno 
nemá svoj pôvodný charakter. Na pozemku totiž v priebehu niekoľkých desaťročí vyrástol les. Obec tak 
nemá možnosť plniť si svoju povinnosť v zmysle zabezpečenia pravidelného kosenia trávneho porastu. 
Na druhej strane však nemá ani možnosť manipulovať s drevnou hmotou, pretože pozemok nie je 
vedený ako les. Navrhla prekvalifikovať druh pozemku, čím by obec získala lesnú parcelu, na ktorej by 
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mohla s drevom hospodáriť. Starostka vyzvala poslancov, aby o jej návrhu hlasovali. Poslanci OZ 
hlasovaním schválili prekvalifikovanie druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na lesný pozemok a 
poverili starostku podaním žiadosti o prekvalifikovanie druhu pozemku na katastrálny odbor 
Okresného úradu Košice-okolie. 

 

Bod 7  Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku 

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 35/2020 zo dňa 25.11.2020, obecné 
zastupiteľstvo schválilo zámer predaja časti pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 395/1 Ing. 
Karolíne Matula a Ing. Tomášovi Matulovi, MBA. V nadväznosti na toto uznesenie dali manželia 
Matulovci vypracovať geometrický plán, ktorým bola z pôvodnej parcely odčlenená parcela č. 395/3 
s výmerou 53 m2, o ktorej odkúpenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa požiadali (viac informácií – 
Bod 6 zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.11.2020). Pán Matula bol na dnešnom zasadnutí OZ 
osobne prítomný a bol informovaný o záveroch pracovnej porady a podmienkach predaja obecného 
majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa, teda že pri parcele nad 50 m2 bude o jej cene 
rozhodovať znalecký posudok.  

Poslanci OZ hlasovali o schválení predaja pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 395/3 
s výmerou 53 m2 vo vlastníctve obce Hýľov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Karolíne Matula 
a Ing. Tomášovi Matulovi, MBA. 

 
Bod 8 Prejednanie návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska 

Poslanci OZ aj HKO si preštudovali návrh zmluvy o nájme, ktorý pripravilo Občianske združenie ŠK 
Hýľov, v zastúpení predsedom Marekom Kováčom (viac informácií – Bod 8.2 zápisnice zo zasadnutia OZ 
konaného dňa 11.02.2021 a uznesenie obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 23/2020 zo dňa 
28.07.2020). Poslankyne a HKO mali k návrhu zmluvy viaceré výhrady a pripomienky, prvým 
problémom, na ktorý upozornili, bol predmet nájmu – členovia občianskeho združenia totiž na 
zasadnutí OZ dňa 28.07.2020 pôvodne žiadali len o prenájom budovy (šatne) pri multifunkčnom 
ihrisku. Predložený návrh zmluvy však svojvoľne doplnili o pozemok registra C-KN, parcely č. 210/3 s 
výmerou 76 m2, č. 210/4 s výmerou 285 m2, č. 212/2 s výmerou 1.289 m2, č. 212/3 s výmerou 618 m2 
(multifunkčné ihrisko) a č. 215/2 s výmerou 5.340 m2 (futbalové ihrisko). Všetky nehnuteľnosti si 
žiadajú prenajať za navrhovanú cenu celkovo 1,- € ročne na dobu 5 rokov, pričom návrh zmluvy zahŕňa 
aj opčné právo, ktorého uplatnením by sa doba nájmu predĺžila dohromady o ďalších 10 rokov. 

HKO našla v návrhu zmluvy množstvo nedostatkov, ktoré zhrnula nasledovne: 

 chýba IČO obce, chýbajú IBANy oboch strán; 
 obec prenajíma iba budovu a bezprostredné okolie; 
 je nutné prepracovať pojem "sekundárne" v čl. III ods. 1.; 
 je potrebné uviesť, kto podá návrh a v prípade potreby zaplatí návrh na vklad do katastra; 
 je potrebné prepracovať články s opčnou dobou a predlžovaním doby automaticky; 
 je potrebné zapracovať do zmluvy článok, ktorý udáva možnosti kedy môže nájomnú zmluvu 

vypovedať obec; 
 je potrebné vynechať, opísať, vysvetliť - "prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti"; 
 čl. IV odsek 8. treba preformulovať - iba hnuteľné samostatné veci nájomcu; 
 splatnosť nájmu odporúčam do 31.01. a nie do 30.11.; 
 nájomné sa platí na základe zmluvy alebo na základe faktúry vystavenej obcou; 
 nájomné sa považuje za splatené dňom pripísania na účet obce a nie odpísania z účtu nájomcu; 
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 zmluva uvádza, že nájomca je povinný uhrádzať počas doby nájmu akékoľvek ďalšie poplatky - 
napr. daň z nehnuteľností;  

 je potrebné dopracovať článok o energiách - elektrina, vodné - stočné, vykurovanie a pod.; 
 zmluva je účinná deň po zverejnení a nie po podpise; 
 je potrebné dopracovať dôležité ustanovenia ohľadom stavebných úprav, bežnej údržby, 

kľúčov od zámkov, čistoty okolia; 
 poprípade záväzok preinvestovať nejakú čiastku, uskutočniť úpravy a pod.; 
 návrh zmluvy neobsahuje článok na doplnenie - číslo uznesenia, poprípade text, ktorým OZ 

schválilo prenájom - spôsob prenajatia osob. zreteľom. 

V. B. namietal, že toto všetko je len „hra o slovíčkach“, ale HKO a starostka nesúhlasili, pretože 
každá zmluva o nájme obecného majetku je záväzný právny dokument a hospodárenie s majetkom 
obce musí byť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ak má Občianske združenie ŠK 
Hýľov naďalej záujem o prenájom budovy (šatní) pri multifunkčnom ihrisku (resp. okrem nej 
maximálne parcely, ktorá s ňou bezprostredne susedí), musí návrh zmluvy dôkladne prepracovať, aby 
mohlo OZ hlasovať o jej schválení. 

 
Bod 9 Rôzne 

Správa o plnení úloh KPSS obce Hýľov za rok 2020 

Starostka predložila poslancom Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce 
Hýľov za rok 2020 (Príloha č. 1 zápisnice). Poslanci OZ vzali Správu na vedomie.  

 
Bod 10 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie o 19:00 ukončila. 

  

Zapísala:  Lenka Maliničová    ............................................. 

Overili:  Vladimír Bernát    ............................................. 

 Viera Štefanovičová ............................................. 

 

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

Bc. Júlia Kočíková  

   starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 9/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 

K bodu 3 Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v 
Hýľove v nasledujúcom znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácie 
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Prekvalifikovanie druhu pozemku - parcela č. 845/2 LV - 383 
7. Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku 
8. Prejednanie návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
  
V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 10/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 

K bodu 4 Informácie 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 2 berie na vedomie informácie podané 

starostkou obce. 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 3 schvaľuje cenu pozemkov vo 
vlastníctve obce pri ich predaji z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nasledovne: 

 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou ≤ 10 m2 15,- €/m2 
 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou  > 10 m2 

a súčasne ≤ 50m2 
25,- €/m2 

 pozemok vo vlastníctve obce s výmerou  > 50 m2 hodnota stanovená znaleckým posudkom 
 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 11/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 
K bodu 6 Prekvalifikovanie druhu pozemku - parcela č. 845/2 LV - 383 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje prekvalifikovanie druhu 

pozemku v k. ú. Hýľov, registra E-KN, parcely č. 845/2 s výmerou 54.702 m2 vo vlastníctve 
obce Hýľov, vedeného na liste vlastníctva č. 383 ako trvalý trávny porast, na lesný 
pozemok. 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 poveruje starostku obce podaním 

žiadosti o prekvalifikovanie druhu pozemku v k. ú. Hýľov, registra E-KN, parcely č. 845/2 
vo vlastníctve obce Hýľov, vedeného na liste vlastníctva č. 383 na katastrálny odbor 
Okresného úradu Košice-okolie. 

Hlasovanie č. 5 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 12/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 
K bodu 7 Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 395/3 o výmere 53 m2 Ing. Karolíne Matula a Ing. Tomášovi Matulovi, 
MBA, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. V súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva 
obce Hýľov č. 10/2021 z 20.04.2021 bude cena predmetnej nehnuteľnosti stanovená 
znaleckým posudkom. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa:  

Predmetný  pozemok  bol dlhodobo užívaný predošlým majiteľom, nachádza sa v členitom 
teréne, jeho súčasťou je oporný múr v havarijnom stave, postavený pravdepodobne 
predošlým majiteľom, cez pozemok je zabezpečený prístup k parcele vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 13/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 
K bodu 8 Prejednanie návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 berie na vedomie potrebu prepracovania 
návrhu zmluvy o nájme priestorov športoviska, ktorý pripravilo Občianske združenie ŠK Hýľov. 

 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 14/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.04.2021 

 
K bodu 9 Rôzne 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 berie na vedomie Správu o plnení úloh 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov za rok 2020. 

 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová)  

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

V Hýľove, 20.04.2021        Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

 

 
OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

20.04.2021 o 17:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 
 

 

 

 



 

 

Správa o plnení úloh KPSS obce Hýľov za rok 2020 

 

Obec Hýľov v roku 2020 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo 

zabezpečovala sociálne služby  pre obyvateľov obce. 

Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb územnom obvode 

obce obecné zastupiteľstvo obce Hýľov 

vyhlasuje spokojnosť/ nespokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb  

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Obec Hýľov v roku 2020 neposkytovala a ani nezabezpečovala terénnu 

opatrovateľskú službu obyvateľom. Táto služba nie je zapísaná do Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. 

Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Hýľov 

 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

Obec v roku 2020 nezabezpečovala prijatie obyvateľa obce do zariadenia sociálnych 
služieb mimo územného obvodu obce Hýľov. Obec nedopláca ekonomicky 
oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v  sociálnom zariadení.  
 
Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb 

mimo územného obvodu obce  

 

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

V prípade potreby pre obyvateľov obce  stravovanie je zabezpečené prostredníctvom 

registrovaného dodávateľa stravy. 

Úloha na rok 2020:  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým 

- predškolákom upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie  

prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona  

- v prípade potreby deťom a žiakom v hmotnej núdzi  

 

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Príloha č. 1 

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 20.04.2021           1/3 



 

 

Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v Košiciach a vyučovací 

proces prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. 

Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta 

učiteľa  pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia alebo s nadaním 

- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky 

 

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec nemala v roku 2020 spoločensky neprispôsobivé osoby.  V rámci sociálnej 

pomoci obec neposkytla finančnú výpomoc obyvateľom. Potravinová pomoc v roku 

2020 bola zabezpečená 5 obyvateľom prostredníctvom SČK.  

 

Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy 

- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám 

 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Obec v roku 2020 nezamestnávala obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR.  

Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom 

ÚPSVaR 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu 

nových sociálnych služieb. 

Úloha na rok 2021:  

- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu 

- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja 

novú sociálnu službu 
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Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu. 

Úloha na rok 2021: 

- podľa požiadaviek poskytnúť pomoc 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Obec v roku 2020 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.  

Úloha na rok 2021: 

- podľa možností  

 

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb  a podpora poskytovania 

sociálnych služieb pre potreby obce 

V roku 2020 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej 

služby v územnom obvode obce Hýľov a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri 

poskytovaní potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Hýľov.  

Úloha na rok 2021: 

- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za 

rok 2020 dňa 20.04.2021 uznesením č. 14/2021 

 

Hýľov, dňa 20.04.2021 

 

 

 

Vypracoval/a: Ing. Jozef Vida            Schválil: Bc. Júlia Kočíková - starostka obce 
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