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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.07.2019 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: 
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce; 
poslanci OZ: Vladimír Bernát, RNDr. Lenka Maliničová, PhD., Marcel Pancák, Viera Štefanovičová;  
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Ing. Jaroslav Oršík 
 
Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Hužvárová 

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
5. Informácie 
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov 
8. Rôzne 
9. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Bc. Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých 
prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, Bc. Ľudmila Hužvárová sa 
ospravedlnila. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

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  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 Starostka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 16.07.2019 a 
skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané a sú platné. Uznesenie č. 39/2019 bolo splnené, 
projekt zameraný  na  rekonštrukciu  budovy  OcÚ a kultúrneho  domu výmenou okien je pripravený, 
plánovaný rozpočet na výmenu okien činí 40.800,- € s DPH (34.000,- € bez DPH). 

 
Bod 5  Informácie 

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 30.07.2019: 
 bežný účet: 22.650,- € 
 účet MŠ: 1.304,- € 
 rezervný fond: 56.794,- € 
 sociálny fond: 848,80 € 
 úverový účet 16.012,11 €  

 
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 
 

Bod 6  Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

Ing. J. Oršík: V súvislosti s bodom č. 7 programu zasadnutia (VZN č. 2/2019) sa opýtal, či obec neplánuje 
zvýšiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ pre deti mladšie ako 3 roky, ako je to aj v iných 
materských školách. 

Starostka: MŠ Hýľov má dlhodobo malý počet detí. O zvýšení poplatku by sa dalo uvažovať v prípade, ak 
by bol o umiestnenie mladších detí do MŠ väčší záujem. 

 

Bod 7  Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov 

Starostka  informovala,  že  Návrh  VZN  č. 2/2019  bol  v zákonnej  lehote  zverejnený  na  
pripomienkovanie  na  obecnej  tabuli  aj  webovej stránke obce. Do dnešného dňa neobdržala od 
obyvateľov obce žiadne pripomienky.   

HKO poznamenala, že je potrebné prehodnotiť článok 4 VZN č. 2/2019 – Príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni. V súvislosti so zmenou počtu stravovacích pásem z 5 na 3 
a s nárastom cien potravín bola výška príspevku komunikovaná s vedúcou ŠJ. Aby bola strava v MŠ 
kvalitná a spĺňala normy, bolo pre detských stravníkov zvolené 2. finančné pásmo na nákup potravín, 
pričom ceny v pásmach určuje MŠ SR. Režijné náklady za detských stravníkov platí obec z podielových 
daní. Otázkou ostáva stravovanie cudzích stravníkov – vrátane zamestnancov MŠ. HKO upozornila, že 
režijné náklady vo výške 1,- € uvedené v návrhu VZN č. 2/2019 nepokrývajú reálne náklady, v meste 
bežne režijné náklady dosahujú až 2,30 €. Navrhla spraviť kompromis a zvýšiť cenu režijných nákladov 
na 1,67 € (tým by celková cena obeda pre cudzích stravníkov – vrátane zamestnancov MŠ dosiahla 3,- 
€). Poslanci OZ následne hlasovali o schválení VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov v znení, ktoré  
bolo uvedené v Návrhu VZN, s upravenou výškou režijných nákladov (1,67€ namiesto sumy 1,- € 
uvedenej v návrhu VZN) v článku 4, bode 4.  
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Bod 8  Rôzne 

Nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Hýľov o prenájme pozemkov pri prameňoch 
„Karlová“ a „Sviečková lúka“ 

Starostka obce informovala poslancov, že s Pozemkovým spoločenstvom Hýľov prejednala možnosť 
dlhodobého prenájmu pozemkov pri prameňoch „Karlová“ a „Sviečková lúka“ za symbolickú sumu 1,-€ 
ročne na 50 rokov a predložila poslancom pripravenú nájomnú zmluvu. Poslanci hlasovaním schválili 
predloženú nájomnú zmluvu a poverili starostku jej podpisom.  

Pozemky pri ostatných dvoch prameňoch  na  Kožejovom  ortáši, ktoré  patria  Lesom  SR, sú zatiaľ 
v štádiu riešenia. 

Cenník služieb poskytovaných obcou Hýľov 

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie pripravený cenník obecných služieb (Príloha 
č. 1 zápisnice). Poslanci o schválení cenníka hlasovali. 

 
Výročná správa obce Hýľov za rok 2018 a Dodatok k správe nezávislého audítora za rok 2018 

Starostka obce predložila poslancom OZ Výročnú správu obce Hýľov za rok 2018 a Dodatok k správe 
nezávislého audítora za rok 2018 (zverejnené na webovej stránke obce v sekcii Dokumenty > 
Hospodárenie obce). Poslanci hlasovali o schválení Výročnej správy obce Hýľov za rok 2018. 

 
Otvorenie územného plánu obce 

Starostka informovala, že v súvislosti s pripravovaným otvorením územného plánu obce Hýľov, 
poslal Ing. arch. Viktor Malinovský, ktorý naposledy spracoval zmeny a doplnky územného plánu obce 
cenovú ponuku, ktorá je však veľmi vysoká. Vzhľadom na to, že Ing. arch. Viktor Malinovský nemá 
autorské práva, zmeny a doplnky územného plánu môže vypracovať aj iný architekt. Obec už má aj druhú 
cenovú ponuku, momentálne sa čaká na tretiu. 

 
 

Bod 9 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie o 20:00 ukončila. 

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

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

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

 

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 40/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
5. Informácie 
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov 
8. Rôzne 
9. Záver 

 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 
 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 41/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou a 
sú platné. Uznesenie č. 39/2019 bolo splnené.  

 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 
 
 
 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 42/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 5 Informácie 

 

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

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 43/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu Ing. Jaroslava Oršíka – dotaz, 
či obec neplánuje zvýšiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ pre deti mladšie ako 3 roky. 
 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 
 
 

  



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 44/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 7 Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov        
č. 2/2019. 

 

Hlasovanie č. 5 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 
 

 
 

 
 

 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 45/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 8 Rôzne 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 schvaľuje nájomnú zmluvu s 
Pozemkovým spoločenstvom Hýľov o prenájme pozemkov pri prameňoch „Karlová“ a 
„Sviečková lúka“. 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 poveruje starostku obce podpísaním 
nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Hýľov o prenájme pozemkov pri 
prameňoch „Karlová“ a „Sviečková lúka“. 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje Cenník služieb 
poskytovaných obcou Hýľov. 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje Výročnú správu obce Hýľov 
za rok 2018. 

Hlasovanie č. 9 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie týkajúce sa cenových 
ponúk v súvislosti s pripravovaným otvorením územného plánu obce Hýľov. 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, L. Maliničová, M. Pancák,           
V. Štefanovičová) 

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

 
 
V Hýľove, 30.07.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.07.2019 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 
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