Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.10.2021 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce;
poslanci OZ:
Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová;
RNDr. Lenka Maliničová, PhD. – prostredníctvom videokonferenčného hovoru
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová - hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO) – prostredníctvom
videokonferenčného hovoru; Peter Vasko

Návrh programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Schválenie vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad osobitného zreteľa – intenzifikácia
ČOV
Predbežný súhlas k územnému konaniu - optika
Schválenie vecného bremena
Odpredanie obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Schválenie preklenovacieho úveru - rekonštrukcia Kultúrneho domu Hýľov
Prejednanie žiadosti o otvorenie územného plánu obce Hýľov - Zmeny a doplnky č. 3
Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec
Hýľov
Envirofond – podanie žiadostí prívodová rada a kompostery.
Lesy
Rôzne
Záver

Bod 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných.
Na zasadnutí sa prezenčne zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, RNDr. Lenka Maliničová, PhD. sa
pripojila prostredníctvom videokonferenčného hovoru, počas zasadnutia OZ sa teda nezúčastňovala
hlasovaní. HKO sa taktiež pripojila prostredníctvom videokonferenčného hovoru. Starostka
skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Zasadnutie OZ sa konalo za dodržania všetkých
protiepidemických opatrení.
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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.
Bod 4 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 26.10.2021:
● bežný účet:
33.638,60 €
● účet MŠ:
1.720,04 €
● rezervný fond: 37.060,32 €
● sociálny fond:
719,44 €
● úverový účet:
4.784,00 €

Starostka poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu Kaštieľna oáza plná pokladov.
Ďalej zvlášť poďakovala p. Vladimírovi Bernátovi za pomoc s odstránením poruchy na elektroinštalácii
po zásahu blesku a oprave svietidla na cintoríne.
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou.
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Peter Vasko: Pýtal sa, či sa nejakým spôsobom pokročilo v riešení havarijného stavu prístupovej
komunikácie (na parcele č. 226 registra C-KN v k. ú. Hýľov, pozn. zapisovateľky; viac v Bode 6 Zápisnice
zo zasadnutia OZ dňa 26.07.2021).
Starostka: odpovedala, že už zisťovala nejaké informácie ohľadom zákonného riešenia problému a
potrebnej projektovej dokumentácie, avšak vzhľadom na dnešný rozsiahly program, nebude sa OZ dnes
podrobne tejto problematike venovať.
Bod 6 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Starostka informovala poslancov o úpravách, ktoré je potrebné v rozpočte obce vykonať. V súlade
s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložila dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu
č. 1/2021 (Príloha č. 1 zápisnice). HKO nemala k rozpočtovému opatreniu výhrady.
Poslanci OZ hlasovali o schválení úpravy rozpočtu navrhovaným rozpočtovým opatrením a vzali na
vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Hýľov za rok 2020 (Príloha č. 2 zápisnice).
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Bod 7 Schválenie vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad osobitného zreteľa –
intenzifikácia ČOV
Starostka informovala prítomných o žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bola obci doručená dňa
19.08.2021. Keďže sa VVS, a. s. v súčasnosti pripravuje na realizáciu stavby „Hýľov – ČOV –
intenzifikácia“, ktorou bude dotknutá parcela vo vlastníctve obce, podpísanú zmluvu o budúcej zmluve
je potrebné doložiť stavebnému úradu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na realizáciu
stavby. Zámer zriadenia vecného bremena a za týmto účelom uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na
pripomienkovanie dňa 12.09.2021.
Poslanci OZ hlasovali o schválení vecného bremena a uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena majetku obce Hýľov.

Bod 8 Predbežný súhlas k územnému konaniu - optika
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. plánuje v obci Hýľov realizovať modernizáciu telekomunikačných
sietí vybudovaním optickej siete. Starostka prítomným vysvetlila legendu mapy – plánu uloženia optickej
siete. Poslanci OZ hlasovaním odsúhlasili projektovú dokumentáciu navrhovanej trasy (Príloha č. 3
zápisnice).
Bod 9 Schválenie vecného bremena
Dňa 26.07.2021 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zámeny pozemku v k. ú. Hýľov, registra
C-KN, parcely č. 300/3, ostatná plocha o výmere 230 m2 vo vlastníctve obce Hýľov za pozemok v k. ú.
Hýľov, registra C-KN, parcely č. 293/2, ostatná plocha o výmere 230 m2 vo vlastníctve p. Marka Vöttera
a p. Aleny Vötter Kováčovej (viď Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 24/2021).
Poslanci OZ a) hlasovali o schválení vecného bremena na parcele C-KN č. 300/3 spočívajúceho v
práve vstupovať na uvedený pozemok za účelom opravy, výstavby a údržby vodovodného potrubia,
b) vzali na vedomie obsah zámennej zmluvy so zriadením vecného bremena a c) poverili starostku jej
podpísaním.
Bod 10 Odpredanie obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Dňa 26.07.2021 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predať pozemky v k. ú. Hýľov, registra C-KN,
parc. č. 378/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 76 m2 a parc. č. 378/4, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 7 m2 Veronike Kolesárovej rod. Mikulovej a Vladimírovi
Kolesárovi, z dôvodov hodných osobitného zreteľa (viď Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov
č. 25/2021). Zámer predať majetok obce bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 30.08.2021, do
dnešného dňa k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci OZ hlasovali o schválení predaja
predmetných pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Bod 11 Schválenie preklenovacieho úveru - rekonštrukcia Kultúrneho domu Hýľov
Starostka informovala, že už v decembri 2020 PPA schválila projekt „Rekonštrukcia – modernizácia
kultúrneho domu Obce Hýľov“. Zmluva z ministerstva prišla v septembri. Na začatie realizácie projektu
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starostka navrhla využiť možnosť financovania cestou preklenovacieho úveru vo výške 42.106,- €
a zároveň oboznámila poslancov OZ s možnosťami a porovnaním ponúk troch rôznych bánk.
Najvýhodnejšiu ponuku obec dostala z Prima banky Slovensko. HKO zaujala k čerpaniu preklenovacieho
úveru kladné stanovisko a poslanci OZ následne hlasovali o schválení čerpania preklenovacieho úveru z
Prima Banky.
Bod 12 Prejednanie žiadosti o otvorenie územného plánu obce Hýľov - Zmeny a doplnky č. 3
Dňa 14.10.2021 bola obci doručená žiadosť manželov Miroslava Durbáka a Ivety Durbákovej
o zaradenie pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parc. č. 307/2, druh pozemku: záhrada do Zmien
a doplnkov č. 3 územného plánu obce Hýľov, ako plochu pre výstavbu rodinného domu.
Poslanci OZ hlasovali o schválení otvorenia územného plánu obce Hýľov v rozsahu zmien a doplnkov
č. 3 podľa požiadaviek občanov, pričom náklady na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie budú v plnej výške znášať žiadatelia.
Bod 13 Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec Hýľov
Starostka informovala, že Návrh VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej
zriaďovateľom je obec Hýľov bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj
webovej stránke obce. K zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bolo
potrebné do VZN zapracovať. Poslanci OZ hlasovali o schválení VZN č. 1/2021.
Bod 14 Envirofond – podanie žiadostí prívodová rada a kompostery
Na jeseň r. 2020 obec Hýľov podala žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov
– zásobné vodovodné potrubie. Doteraz však o žiadosti nebolo rozhodnuté. Keďže v aktuálnom roku je
hraničný termín pre podanie žiadostí 31. október, starostka skonštatovala, že nemôžeme ďalej čakať na
rozhodnutie a bolo by potrebné opakovane sa zapojiť do výzvy. Vyzvala poslancov, aby hlasovaním
schválili opätovné podanie žiadosti o dotáciu.
Starostka zároveň informovala o aktuálnej výzve na podávanie žiadostí o dotáciu
z Environmentálneho fondu v oblasti rozvoja odpadového a obehového hospodárstva. V rámci činnosti
„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov“ je možné z poskytnutej dotácie zakúpiť kompostéry určené na
domáce kompostovanie. Poslanci hlasovali o schválení podania žiadosti o dotáciu v rámci uvedenej
výzvy.
Bod 15 Lesy
V súvislosti so začatím ťažby dreva na „Poľane“ a pribúdajúcim pripomienkami nespokojných
obyvateľov obce, starostka považovala za potrebné venovať tejto problematike priestor. Skutkový stav
vysvetlila Ľudmila Hužvárová. Tieto lesy nikdy neboli majetkom obce, patrili súkromným vlastníkom.
Rozhodnutím okresného úradu z roku 1958 boli lesy odobraté z dôvodu neobhospodarovania pod
správu ONV. Obec momentálne nemá legislatívne možnosti nadobudnúť tieto lesné parcely do svojho
vlastníctva.
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Obec však vlastní pozemky, ktoré sú vedené ako trvale trávnaté porasty v k. ú. Hýľov, ktoré už
nemajú pôvodný charakter, v priebehu niekoľkých desaťročí na nich vyrástol les. Starostka navrhla, že
podrobne zistí skutkové stavy na parcelách, ktoré by bolo možné zmeniť na lesný pozemok, zároveň zistí
cenové relácie geometrických plánov potrebných k predefinovaniu predmetných parciel.
Bod 16 Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov
Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová písomne predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
na obdobie január - jún r. 2022 (Príloha č. 4 zápisnice). Poslanci OZ vzali návrh na vedomie.
Informácie o plánovanom čipovaní nádob na komunálny odpad
Starostka informovala o plánovanom začatí čipovania nádob na komunálny odpad. Zároveň
vysvetlila, že rok 2022 bude skúšobným rokom pre váženie odpadu na základe tohto začipovania.

Bod 17 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a
zasadnutie o 19:45 ukončila.

Zapísala: Lenka Maliničová

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

Overili:

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

Vladimír Bernát

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

.................................................
Bc. Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 27/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Hýľove v nasledujúcom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Schválenie vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad osobitného zreteľa –
intenzifikácia ČOV
Predbežný súhlas k územnému konaniu - optika
Schválenie vecného bremena
Odpredanie obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Schválenie preklenovacieho úveru - rekonštrukcia Kultúrneho domu Hýľov
Prejednanie žiadosti o otvorenie územného plánu obce Hýľov - Zmeny a doplnky č. 3
Schválenie VZN č. 01/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej
zriaďovateľom je obec Hýľov
Envirofond – podanie žiadostí prívodová rada a kompostery.
Lesy
Rôzne
Záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 27/2021
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Hlasovanie č. 1
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 27/2021

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 28/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 4

Informácie

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostkou obce.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 2
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 29/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 5

Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu p. Vaska - záujem
o informácie, ako sa pokročilo v riešení havarijného stavu prístupovej komunikácie na parcele
č. 226 registra C-KN v k. ú. Hýľov.

Hlasovanie č. 3
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 30/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 6

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2021.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021:
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky
a)
z položky 2yy 0810 633 41všeobecný materiál kultúra v sume
500 €
z položky 2yy 0820 637 41 všeobecne služby kultúra v sume
600 €
z položky 2yy 0820 637 41 všeobecne služby kultúra v sume
700 €
na položku 2yy 0510 637 41 vývoz a zneškodnenie odpadu, VKK
1 800 €
v celkovej sume
1 800 €
b)
z položky 2yy 0220 630 111 civilná ochrana – testovanie v sume 2 800 €
na položku 2yy 0111 635 111 údržba- oprava – schody - obecný úrad 1 000 €
na položku 2yy 0111 713 111 DHM - zariadenie – obecný úrad
1 800 €
v celkovej sume
2 800 €
c)
z položky 2yy 9111 635 41 údržba – materská škola
z položky 2yy 9111 637 41 služby – materská škola
na položku 2yy 0630 635 41 služby – údržba – vodovod
v celkovej sume
d)
z položky 2yy 0640 633 41
z položky 2yy 0111 633 41
na položku 2yy 0111 637 41
v celkovej sume

v sume
200 €
v sume
800 €
v sume 1 000 €
1 000 €

všeobecný materiál VO
v sume 1 000 €
výpočtová technika Ocú
v sume
500 €
všeobecné služby obecný úrad v sume 1 500 €
1 500 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 30/2021
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e)
z položky 2yy 9601 611 41
na položku 2yy 9601 637 41
v celkovej sume

mzdy školská jedáleň
služby – ŠJ stravovanie dodávateľsky

v sume
v sume

1 500 €
1 500 €
1 500 €

f) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke 2xx 312001 111 príjem dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2021 vo výške
na položke 2xx 311 72c
príjem Grantu Karpatská nadácia 2021
vo výške
v celkovej sume

2 955 €
2 296 €
5 251 €

g) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2yy 0111 111 výdavky z dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2020 vo výške
na položke 2yy 0620 72c výdavky Grantu Karpatská nadácia 2021
vo výške
v celkovej sume

2 955 €
2 296 €
5 251 €

h) povolené prekročenie a viazanie príjmov a príjmových finančných operácií
na položke 2xx 322002 45 príjem dotácie z Environmentálneho fondu 2021 vo výške 269 789 €
na položke 2xx 454001 46 príjem z rezervného fondu - spoluúčasť
vo výške 25 000 €
k projektu 2021
v celkovej sume
294 789 €
i) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2yy 0630 717001 45 kapitálové výdavky z dotácie Environmentálneho fondu 2021
na realizáciu stavby Zásobné vodovodné potrubie
vo výške 269 789 €
na položke 2yy 0630 717001 46 kapitálové výdavky - spoluúčasť obce z vlastných zdrojov
k projektu Zásobné vodovodné potrubie 2021
vo výške 25 000 €
v celkovej sume
294 789 €

Hlasovanie č. 4
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 berie na vedomie Individuálnu výročnú
správu Obce Hýľov za rok 2020 (Príloha č. 2).

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 5
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 31/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 7

Schválenie vecného bremena majetku obce Hýľov ako prípad osobitného zreteľa
– intenzifikácia ČOV

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 berie na vedomie žiadosť VVS, a. s.
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie č. 6
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 schvaľuje zriadenie vecného bremena –
uloženie inžinierskej siete zemného aj nadzemného káblového vedenia
NN prípojky - k časti pozemku parc. č. KN-E 459, katastrálne územie Hýľov, zapísaného na
liste vlastníctva 383, vedeného ako Orná pôda, vo vlastníctve obce Hýľov vo výmere
obmedzenia 7096 m2.
Hlasovanie č. 7
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 31/2021
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou obec Hýľov ako povinný z vecného bremena
zriadi vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka stavby
„Hýľov – ČOV – intenzifikácia“.
Hlasovanie č. 8
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 31/2021
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 32/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 8

Predbežný súhlas k územnému konaniu - optika

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov súhlasí s projektovou dokumentáciou navrhovanej trasy
uloženia optickej siete (Príloha č. 3).

Hlasovanie č. 9
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 33/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 9

Schválenie vecného bremena

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 schvaľuje zriadenie práva
vyplývajúceho z vecného bremena na zaťaženej parcele C-KN č. 300/3 o výmere 230 m2
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOBUILD
s. r. o., Zupkova 27 Košice pod číslom: 36/2021, úradne overeným dňa 18.5.2021 pod
číslom: 575/21.
Uvedená parcela je predmetom zámennej zmluvy medzi obcou Hýľov a nadobúdateľmi
Markom Vötterom a manželkou Alenou Vötter Kováčovou, obaja bytom: Schlossergasse 8,
Kirchberg in Tirol, Rakúsko, pričom obec Hýľov má na pozemku vybudovanú vodovodnú
prípojku vo svojom vlastníctve. Predmetom vecného bremena bude právo vstupovať na
uvedený pozemok za účelom opravy, výstavby a údržby vodovodného potrubia.
Hlasovanie č. 10
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 berie na vedomie obsah zámennej
zmluvy so zriadením vecného bremena uzavretej medzi obcou Hýľov a Markom Vötterom
a manželkou Alenou Vötter Kováčovou, obaja bytom: Schlossergasse 8, Kirchberg in Tirol,
Rakúsko.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 11
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 33/2021
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c)

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 poveruje starostku obce na podpísanie
zámennej zmluvy so zriadením vecného bremena medzi obcou Hýľov a Markom Vötterom
a manželkou Alenou Vötter Kováčovou.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 12
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 33/2021
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 34/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 10 Odpredanie obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje predaj obecných pozemkov v k. ú. Hýľov registra
C-KN v zmysle geometrického plánu č. 35/2021 zo dňa 20.05.2021 vypracovaného GEOBUILD
s.r.o., Zupkova 27, 04022 Košice, IČO: 45600651, overeného Okresným úradom Košice-okolie,
katastrálnym odborom dňa 07.06.2021 pod číslom 656/2021, parc. č. 378/3, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parc. č. 378/4, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2 Veronike Kolesárovej rod. Mikulovej a Vladimírovi Kolesárovi za sumu
29,09 €/m2 podľa znaleckého posudku číslo: 28/2021, vyhotoveného znalcom Ing. Jaroslav
Petrek, zo dňa 23.06.2021.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov
považuje skutočnosť, že sa jedná o pozemky bezprostredne susediace s pozemkom manželov
Kolesárovcov, časť pozemku 378/4 je pod rodinným domom s č. 88 a ostatná časť pozemku je
už oplotená, obec tieto pozemky nevyužíva, ani využívať neplánuje, pozemky predstavujú pre
obec nadbytočný majetok.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 13
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 35/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 11 Schválenie preklenovacieho úveru - rekonštrukcia Kultúrneho domu Hýľov
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 14 berie na vedomie stanovisko HKO k
čerpaniu preklenovacieho úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Hlasovanie č. 14
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 15 schvaľuje čerpanie preklenovacieho
úveru z Prima banky Slovensko vo výške 42.106,- €, ktorý bude slúžiť na predfinancovanie
rekonštrukcie – modernizácie kultúrneho domu v zmysle zmluvy č. 309070Z269.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 15
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 36/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 12 Prejednanie žiadosti o otvorenie územného plánu obce Hýľov - Zmeny a doplnky
č. 3
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 16 schvaľuje otvorenie územného plánu
obce Hýľov v rozsahu zmien a doplnkov č. 3 podľa požiadaviek občanov. Obecné
zastupiteľstvo obce Hýľov bude požadovať v zmysle § 19 stavebného zákona úplnú úhradu
nákladov na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce.
Hlasovanie č. 16
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 17 schvaľuje žiadosť Miroslava Durbáka a
Ivety Durbákovej o zaradenie pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parc. č. 307/2, druh
pozemku: záhrada do Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Hýľov.
Hlasovanie č. 17
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 37/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 13 Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej
zriaďovateľom je obec Hýľov
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov
č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec Hýľov.
Hlasovanie č. 18
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 38/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 14 Envirofond – podanie žiadostí prívodová rada a kompostéry
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 19 berie na vedomie zapojenie sa do výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na realizáciu projektu Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie.
Hlasovanie č. 19
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 20 schvaľuje podanie žiadosti o
poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu
Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 20
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 38/2021
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c)

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 21 schvaľuje financovanie oprávnených
výdavkov spojených s projektom Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie vo výške
5% spoluúčasti.
Hlasovanie č. 21
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

d) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 22 schvaľuje financovanie všetkých
neoprávnených výdavkov spojených s projektom Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné
potrubie.
Hlasovanie č. 22
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

e) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 23 berie na vedomie zapojenie sa do výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na realizáciu projektu Kompostéry.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

f)

Hlasovanie č. 23
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 24 schvaľuje podanie žiadosti o
poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu
Kompostéry.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 38/2021
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Hlasovanie č. 24
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

g) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 25 schvaľuje financovanie oprávnených
výdavkov spojených s projektom Kompostéry vo výške 5% spoluúčasti.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 25
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

h) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 26 schvaľuje financovanie všetkých
neoprávnených výdavkov spojených s projektom Kompostéry.
Hlasovanie č. 26
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 38/2021

Júlia Kočíková
starostka obce
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 39/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 15 Lesy
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 27 berie na vedomie informácie
o aktuálnom stave lesných pozemkov a ťažbe dreva na „Poľane“.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 27
5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 28 poveruje starostku uskutočnením
prieskumu trhu o cene vypracovania geometrického plánu.
Hlasovanie č. 28
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
starostka obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 40/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2021
K bodu 16 Rôzne
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 29 berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov na obdobie január - jún r. 2022 (Príloha č. 4).
Hlasovanie č. 29
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 30 berie na vedomie informácie
o plánovanom čipovaní nádob na komunálny odpad.
Hlasovanie č. 30
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, M. Pancák, V. Štefanovičová)
4
0
0

V Hýľove, 26.10.2021
Júlia Kočíková
Starostka obce

OBEC HÝĽOV

PRÍLOHA ZÁPISNICE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.10.2021 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove

Príloha č. 2

Individuálna výročná správa
Obce Hýľov
za rok 2020
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
Aj napriek zložitej situácii obec v sledovanom roku splnila úlohy, ktoré si vytýčila.
Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí vecne príslušných
orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie významných investičných,

kultúrnych

a

spoločenských aktivít.
Aj v roku 2020 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili
potreby našich občanov.
Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obec dosiahne, na každý pozitívny krok dopredu – k
lepšiemu životu našich spoluobčanov.
V roku 2020 obec zrealizovala s podporou regionálneho príspevku z Úradu vlády Slovenskej
republiky a z vlastných zdrojov plánovanú Modernizáciu a stavebné úpravy Materskej školy a
Školskej jedálne, hromozvod a elektroinštaláciu v budove MŠ.
Obec Hýľov, aj keď patrí medzi menšie obce v okrese, aktívne sa zapája do
kultúrnospoločenského diania.
Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové a kvalitné
podmienky pre bývanie a život našim deťom.
V roku 2020 boli kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.
Cieľom obce je aj získavanie finančných prostriedkov na rôzne projekty, ako sú zveľaďovanie
verejného priestranstva a hlavne vyriešenie problémov s verejným vodovodom a dodávkou
pitnej vody k spokojnosti všetkých občanov.
Obec dosiahla za sledované obdobie prebytok rozpočtového hospodárenia, čo vytvára ďalšie
zdroje na jej rozvoj, zlepšovanie životného prostredia a podporu kultúrno - spoločenského
života v obci.
Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou a obetavosťou tvoria túto
dedinu, na ktorú sme všetci hrdí.
Osobitné poďakovanie patrí aj členom testovacích tímov a to zdravotníckemu a
administratívnemu personálu a dobrovoľníkom, ktorí počas prvej vlny pandémie
zabezpečovali testovanie na COVID 19 v našej obci.

S úctou

Bc. Júlia Kočíková
starostka obce Hýľov
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hýľov
Sídlo: Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov
IČO:

00324230

DIČ:

2021235997

Štatutárny orgán obce: starostka
Telefón:
Telefón:
Tel. č. - starostka:

+421 55 696 71 94
+421 918 656 974

Tel. č. - pracovníčka OcÚ: +421 911 890 695
Fax:

+421 55 696 71 94

E-mail:

hylov@centrum.sk

Web:

http://www.obechylov.sk/

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce :

Bc. Júlia Kočíková

Zástupca starostky obce: Bc. Ľudmila Hužvárová
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Gabriela Dorovová

Obecné zastupiteľstvo:

Vladimír Bernát
Bc. Ľudmila Hužvárová
RNDr. Lenka Maliničová, PhD.
Marcel Pancák
Viera Štefanovičová

Obecný úrad:
Administratívny a ekonomický úsek:
Valéria Pancáková
Materská škola:
Helena Kováčová
Lenka Tirpáková
Paulína Ondrejová
Školská jedáleň pri MŠ:
Mária Findoráková
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Hýľov združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec ako samostatný
územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Pri svojej činnosti sa riadi uvedeným zákonom, Ústavou Slovenskej republiky,
ostatnými právnymi predpismi, vyhláškami a vnútornými predpismi obce.
Vízie obce:
Záujmom obyvateľov obce je žiť zdravým spôsobom života a v obci s priaznivým životným
prostredím. Záujmom obce je toto zabezpečiť a tak zatraktívniť obec pre obyvateľov,
potenciálnych obyvateľov a rekreantov. Obec Hýľov definovala víziu svojho územia
nasledovne: zabezpečiť svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým
ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a
zachovanými prirodzenými biotopmi; ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné
služby občianskej vybavenosti, sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na
príjemné športové a kultúrne vyžitie; umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a
vzdelávaniu.
Ciele obce:
Dobudovaním a rekonštrukciou vodovodu a revitalizáciou vodných zdrojov zabezpečiť plynulé
zásobovanie pitnou vodou. Rozvíjaním prírodného a kultúrneho potenciálu územia a
zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné podmienky
miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce.

5. Základná charakteristika Obce Hýľov
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce: región Rudohorie
Obec Hýľov leží v styku východných častí Slovenského Rudohoria a severozápadnej časti
Košickej Kotliny. Kataster obce sa rozprestiera na svahovom pahorku. Z východnej strany
hraničí s chotárom obce Nižný Klatov, zo severnej strany s chotárom Vyšný Klatov až po
chotár obce Zlatá Idka, ktorý sa tiahne zo západnej strany z juhu s chotármi obce Šemša a
Bukovec.
Susediace mestá: mesto Košice,
Susediace obce: Bukovec, Zlatá Idka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov.
Celková rozloha obce: 23,86 km2 - 2 386 ha
Nadmorská výška: 490 m. n. m.
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5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 480 |
Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 454 | rozdiel (2011-2001): 26
Hustota a počet obyvateľov:
21,21 obyvateľa/km2,
Počet obyvateľov k 31.12.2020:
506 obyvateľov
Národnostná štruktúra :
Národnosť Slovenská 93,13 %
Národnosť Česká 0,42 %
Národnosť nezistená 6,46 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: Rímska katolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov: nárast
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Štatistika UoZ – obec Hýľov - počet nezamestnaných k 31.12.2020:
18 nezamestnaných, z toho 8 mužov a 10 žien.
Vývoj nezamestnanosti v roku 2020: mierne stúpajúca

5.4 Symboly obce
Pečať obce - Erb obce

5.5 História obce
Prvá zmienka o obci je z roku 1318 Hyleupothoka. V ďalšom historickom vývoji sa názov
obce menil nasledovne: 1319 Hyluupotaca, 1332 Hylow, 1401 Hillyo, 1427 Hylow, 1491
Hyllyo, 1630 Hilyo, 1650 do Hilowa, 1773 Hillow. Po maďarsky sa obec úradne nazývala
Hilyó.
Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku 1960 sa
obec začlenila pod okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj.
V 18. storočí ťažili v obci železnú rudu a vozili ju do Zlatej Idky, varili tiež pivo.
V 1. polovici 19. storočia bol v prevádzke železný hámor.
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5.6Pamiatky - Kostol svätej Barbory
Charakteristickým znakom obce a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Rímsko - katolícky kostol svätej Barbory.

5.7 Významné osobnosti obce
Farár – Pavol Bugoš

6. Plnenie úloh obce
6.1Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Hýľov č. 44

6.2 Zdravotníctvo
Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce
dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do blízkeho mesta Košice.

6.3 Sociálne zabezpečenie a podnikanie
Obec v roku 2020 neposkytovala opatrovateľskú službu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na: podporu dôchodcov, organizáciu stretnutia pri príležitosti životných jubileí,
posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

6.4 Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži miestnej samospráve, ale aj obyvateľom na
organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinných osláv a stretnutí.
Obec organizuje kultúrne podujatia ako je Deň matiek, Posedenie s dôchodcami, Karneval a
Fašiangy.
Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na: organizovanie tradičných kultúrnych podujatí.
V roku 2020 boli kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Potraviny Hasička - Môj obchod
- Expreso-bar
Najvýznamnejší priemysel v obci:
- Firma Dachprod – výroba strešných okien, kovovýroba
- Firma VVS, a. s. Košice - ČOV
- Slovenský vodohospodársky podnik Hrádza Bukovec
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Drobní roľníci
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7. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2020 uznesením č.5/2020
Zmeny rozpočtu:
- zmena rozpočtu schválená dňa 28.07.2020 uznesením č.22/2020
- zmena rozpočtu schválená dňa 13.10.2020 uznesením č.27/2020
Uznesením OZ Hýľov č. 25/2014 zo dňa 24.06.2014, bola využitá možnosť zostavovania a
predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry v zmysle § 4 odst. 5 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n. p.
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

637 905,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
699 069,00

226 726,00
380 000,00
31 179,00

241 664,00
380 000,00
77 405,00

232 392,01
16 901,25
47 403,81

Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

637 905,00

697 482,00

272 471,63

221 155,00
410 750,00
6 000,00

240 784,00
450 698,00
6 000,00

208 996,21
58 293,22
5 182,20

Rozpočtové
hospodárenie obce
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
699 069,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

296 697,07 €

42,44

Z rozpočtovaných celkových príjmov 699 069,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 296 697,07 EUR, čo predstavuje 42,44 % plnenie.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
241 664,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

232 392,01 €

96,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 241 664,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 232 392,01 EUR, čo predstavuje 96,16 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
197 745,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

194 685,41 €

98,45

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 178 395,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 175 795,45 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,45 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 428,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 980,57 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 368,10 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 612,47 EUR.
Daň za psa – 342,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 567, 34 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
27 110,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

20 973,90 €

77,36
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 945,10 EUR, čo
je 81,04 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume
118,70 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 826,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 23 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 828,65 EUR,
čo je 81,65 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 650,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

200,15 €

12,13

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 650,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
200,15 EUR, čo predstavuje 12,13 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 809,00 EUR bol skutočný príjem
vo výške 16 732,70 EUR, čo predstavuje 99,54 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Košice – okolie
Okresný úrad Košice – okolie
Krajský školský úrad Košice
Okresný úrad Košice – okolie..
ÚPSVaR, Košice – okolie
Okresný úrad Košice – okolie
Štatistický úrad

Suma v EUR
688,80
168,30
525,00
599,10
2 003,64
21,20
1 732,00

Účel
HN – strava predškoláci MŠ
REGOB- BV
Predškolská výchova MŠ - BV
Voľby 2020- BV
Rozvoj zamestnanosti - BV
Register adries - BV
Sčítanie domov a bytov – BV

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19
Poskytovateľ
ÚPSVaR Košice – okolie
ÚPSVaR, Košice –okolie

Suma v EUR
9 946,26
1 088,40

Účel
Udržanie zamestnanosti v MŠ
Spoločná zodpovednosť Covid 19

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19
- dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ vo výške 9 946,26 na mzdy a odvody
zamestnancov MŠ
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
380 000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

16 901,25 €

4,45

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 380 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 16 901,25 EUR,
čo predstavuje 4,45 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR

Suma v EUR
16 901,25 €

Účel
Rekonštrukcia ŠJ pri MŠ

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade
s ich účelom.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
77 405,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
47 403,81 €

% plnenia
61,24

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 77 405,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 47 403,81 EUR, čo predstavuje 61,24 % plnenie.
V roku 2020 boli zapojené do rozpočtu :
- nevyčerpané prostriedky 2019 zo školského stravovania v sume 1 178 ,75 EUR
- zapojenie do rozpočtu obce prevod z rezervného fondu v sume 32 057, 41 EUR
- zapojenie do rozpočtu obce rezervný fond minulé roky v sume 13 813, 06 EUR
- zapojenie do rozpočtu obce zostatok hmotná núdza
v sume
315 ,60 EUR
- zapojenie do rozpočtu obce zostatok dotácia ŽP
v sume
38, 99 EUR
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
697 482,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

272 471,63 €

39,06

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 697 482,00 € EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 272 471,63 EUR, čo predstavuje 39,06 % čerpanie.
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
240 784,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

208 996,21 €

86,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 240 784,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 208 996,21 EUR, čo predstavuje 86,79 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 92 733,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 85
888,47 EUR, čo je 92,61 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33 829,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 31
610,90 EUR, čo je 93,44 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 107 822,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 85 391,98 EUR, čo je 79,19 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 5 793,71 EUR, čo predstavuje 98, 19 % čerpanie.
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Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID 19. Dotácie boli krátené čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
450 698,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

58 293,22 €

12,93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 450 698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 1.12.2020
v sume 58 293,22 EUR, čo predstavuje 12,93 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) vodovodná prívodová rada
Z rozpočtovaných 35 058,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
v sume 32 057,47 EUR, čo predstavuje 91,44 % čerpanie.
b) rekonštrukcia ŠJ pri MŠ regionálny príspevok
Z rozpočtovaných 12 865,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
v sume 12 767,00 EUR, čo predstavuje 99,23 % čerpanie.
c) rekonštrukcia ŠJ pri MŠ – Hromozvod a elektro inštalácia
Z rozpočtovaných 6 737,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
v sume 6 102,72 EUR, čo predstavuje 90,58 % čerpanie.
d) rekonštrukcia a modernizácia – revitalizácia vodných prameňov
Z rozpočtovaných 11 488,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k
31.12.2020v sume 5 217,80 EUR, čo predstavuje 45,41 % čerpanie.
e) rekonštrukcia ŠJ pri MŠ
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020
v sume 2 148,23 EUR, čo predstavuje 71,60 % čerpanie
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6 000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020
5 182,20 €

% čerpania
86,37

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 5 182,20 EUR, čo predstavuje 86,37 % čerpanie
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

232 392,01

z toho : bežné príjmy obce

232 392,01

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

208 996,21

z toho : bežné výdavky obce

208 996,21

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

23 395,80

Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce

16 901,25

kapitálové príjmy RO

16 901,25
0,00

Kapitálové výdavky spolu

58 293,22

z toho: kapitálové výdavky obce

58 293,22

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-41 391,97

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 17 996,17

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

13 817,40
- 31 813,57
47 403,81

Výdavkové finančné operácie

5 182,20

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

42 221,61
296 697,07

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

272 471,63
24 225,44

Vylúčenie z prebytku

13 817,40

Upravené hospodárenie obce

10 408,04

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
8.1 AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
880 162,43
800 246,51

KZ k 31.12.2020 v EUR
861 096,09
805 000,73

0,01
800 246,50

3800,01
801 200,72

79 753,70

56 095,36

14,47
420,09

32,79

4 810,30
74 508,84

4 848,68
51 213,89

162,20

8.2. PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
880 162,43
290 527,15

KZ k 31.12.2020 v EUR
861 096,09
316 794,56

290 527,15
25 611,48

316 794,56
23 512,70

445,03
11 313,59
13 852,86
564 023,80

1 000,00
1 336,54
412,35
12 093,15
8 670,66
520 788,83
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

4 810,30

4 848,68

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

11 313,59

12 093,15

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením
významných rozdielov :
Vyššie náklady vznikli financovaním spoluúčasti pri investičných akciách a
nákladov spojených s testovaním, dôsledkom pandémie ochorenia COVID - 19.
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Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

251 763,47

263 748,01

50 – Spotrebované nákupy

19 667,09

32 820,91

51 – Služby

45 800,10

40 007,85

130 709,59

127 590,33

226,10

6 823,72

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1 477,26
52 049,00

55 199,00

1 584,33

966,20

250,00

340,00

259 412,44

290 015,42

5 969,05

6 494,49

183 626,19

206 374,12

12 377,21

1 950,12

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
57 439,99
a rozpočtových príjmov v obciach
Hospodársky výsledok
7 648,97
/ + kladný HV, - záporný HV /
Hospodársky výsledok kladný v sume 26 267,41 EUR bol zúčtovaný na účet

75 196,69
26 267,41

428 – Nevysporiadaný HV minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie:
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav úverov k 31.12.2020
Obec spláca dlhodobý úver prijatý na spolufinancovanie investícií, na ktoré boli poskytnuté
nenávratné dotácie z Európskych fondov. Splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov
mesačné.
Zostatok úveru k 31.12.2019 bol vo výške 13 852,86 EUR.
Zostatok úveru k 31.12.2020 bol vo výške 8 670,66 EUR.

10.1 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Vodovodná prívodová rada v sume 32 057,47 EUR
Rekonštrukcia ŠJ pri MŠ regionálny príspevok v sume 12 767,00 EUR
Rekonštrukcia ŠJ pri MŠ – Hromozvod a elektro inštalácia v sume 6 102,72 EUR
Rekonštrukcia – revitalizácia vodných prameňov v sume 5 217,80 EUR
Rekonštrukcia zariadenia a kuchyne ŠJ pri MŠ v sume 2 148,23 EUR

10.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Obec:
- realizácia zóny z Karpatskej nadácie a vlastných zdrojov
- doplnenie zmeny územného plánu obce z cudzích zdrojov
Verejný vodovod:
- revitalizácia vodných zdrojov
Materská škola a školská jedáleň:
- zhotovenie prístrešku v areáli Materskej školy
Verejné osvetlenie:
- výmena úsporných svietidiel verejného osvetlenia
- údržba a servis verejného osvetlenia
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10.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.4. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia
obce.
b) Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú
jednotku.
V roku 2020 sa rozšíril vírus Covid-19 do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na
firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené
negatívne vplyvy majú za následok zníženie príjmov z podielových daní.

Predpokladané poníženie podielových daní v budúcom období bude mať podstatný vplyv na
hospodárenie obce.

Predkladá: Bc. Júlia Kočíková
V Hýľove: 4. 10. 2021

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka
 Súvaha
 Výkaz ziskov a strát
 Poznámky
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Príloha č. 3

Príloha č. 3 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hýľov, 26.10.2021

Príloha č. 4
Hlavný kontrolór Obce Hýľov, Ing. Gabriela Dorovová
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Hýľov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2022
- Správa k záverečnému účtu obce za rok 2021,
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej
kontrole – vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry,
pokladničné doklady, bankové výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2021 a
1.štvrťrok 2022,
- kontrola zverejňovania na CUET v roku 2021 - https://cuet.slovensko.sk/,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v 2.polroku
2021,
- kontrola kapitálových výdavkov obce v roku 2021,
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2022.
Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov
a pracovníkov obcí.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov
k výkonu kontroly.
V prípade, že sa niektoré kontroly nevykonajú v danom období, automaticky sa presúvajú do
2.polroka 2022.

________________________________________
Zverejnené v obci dňa: 27.09.2021
____________________________________________________________

Spracovala: ................................................
Ing. Gabriela Dorovová
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