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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

29.12.2021 o 15.00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 
 
 

Prítomní: 
 
Bc. Júlia Kočíková - starostka obce; 

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

Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová - hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO) 
 
 

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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
7. Schválenie nízkouhlíkovej stratégie – 2030 
8. Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho 

domu a obecného úradu v obci Hýľov." 
9. Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa" 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 
Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných. 
Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci OZ, s tarostka 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 29.12.2021: 
 
 bežný účet: 34.885,25 € 

 účet MŠ: 2.333,55 € 

 rezervný fond: 37.060,32 € 

 sociálny fond: 217,03 € 

 úverový účet: 3.488,46 € 

 grantový účet:  269.262,88 € 

 
Starostka ďalej informovala, že žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov  

– zásobné vodovodné potrubie, ktorú obec podala na jeseň r. 2020, bola dňa 28.10.2021 schválená, 
Envirofond poskytne obci dotáciu na realizáciu projektu maximálne vo výške 269 789,- €. Spoluúčasť obce 
na financovaní projektu vo výške 5% nákladov predstavuje 14.171,74 €. Poslanci OZ vzali na vedomie 
informácie podané starostkou. 

 
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

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

 
Bod 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

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. 2/2021 
(Príloha č. 1 zápisnice). HKO nemala k rozpočtovému opatreniu výhrady. Poslanci OZ hlasovali  
o schválení úpravy rozpočtu navrhovaným rozpočtovým opatrením. 

Starostka oboznámila poslancov OZ so správou nezávislého audítora, Ing. Daše Polončákovej, o 
overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Hýľov za rok 2020 (Príloha č. 2 zápisnice). 
Zo správy audítorky okrem iného vyplýva, že: 

Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítorka konštatuje, že Obec Hýľov 
konala v roku 2020 v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň upozornila  
na skutočnosť, že pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2020 boli z prebytku vylúčené prostriedky na 
mzdy za december 2020 v sume 11.024,41 eur. Uvedená časť prebytku v rozsahu mzdových nákladov 
mala byť zdrojom rezervného fondu. 

Poslanci OZ vzali Správu nezávislého audítora na vedomie. 
 
Bod 7 Schválenie nízkouhlíkovej stratégie – 2030 

Obec Hýľov v spolupráci s n. o. Národné centrum environmentálne n. o. sa rozhodli na základe 
poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre Národné centrum environmentálne n. o.  
zo strany sprostredkovateľského orgánu - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý koná  
v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vypracovať 
v rámci projektu Podpora nízkouhlíkových stratégií bezodplatne nízkouhlíkovú stratégiu obce Hýľov (viac 
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na https://www.enviroportal.sk/sk_sk/eia/detail/obec-hylov-nizkouhlikova-strategia-2030). 
Stratégia bola vypracovaná tímom odborníkov Národné centrum environmentálne n. o.  

a v podobe dokumentu po pripomienkovaní zo strany OU Hýľov predložená na schválenie.  
Poslanci OZ hlasovali o schválení strategického dokumentu „Obec Hýľov - Nízkouhlíková stratégia 

2030“. 

 
Bod 8 Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho 

domu a obecného úradu v obci Hýľov." 

Starostka oznámila poslancom, že aktuálne prebieha výzva Ministerstva životného prostredia pre 
podanie žiadostí o dotácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na 
zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Obec dala už v minulosti vypracovať projekt „Zníženie 
spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov“. Pre potreby 
aktuálnej výzvy je však potrebné projekt upraviť. 

Poslanci OZ hlasovali o schválení podania žiadosti o dotáciu a o udelení súhlasu s financovaním 
potrebných výdavkov súvisiacich s podaním žiadosti. Zároveň poverili starostku zapracovaním 
finančných nákladov do rozpočtu na rok 2022. 

 
Bod 9 Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa" 

Dňa 27.10.2021 bola obci doručená žiadosť spoločnosti Delta online, s.r.o. o vydanie všeobecného 
stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „Optická trasa Hýľov – Kojšovská 
hoľa“. Poslanci diskutovali o plánovanom trasovaní optického vedenia v katastri obce Hýľov na základe 
priložených máp. Vzhľadom na to, že plánovaná trasa prechádza množstvom rôznych parciel  
(vo vlastníctve obce aj súkromných vlastníkov), dospeli k záveru, že by bolo vhodné vedenie pretrasovať 
pozdĺž cestnej komunikácie č. 3319 v správe Košického samosprávneho kraja. 

Po prerokovaní tohto bodu programu p. V. Štefanovičová v dôsledku neodkladných povinností 
opustila zasadnutie OZ. 

 
Bod 10 Rôzne 

V súvislosti s množstvom odvedenej práce za uplynulé roky, navrhol V. Bernát navýšenie platu 
starostky obce. Aj keď starostka nesúhlasne namietala, aj ostatní poslanci s návrhom súhlasili a zhodli sa 
na navýšení platu o 5% na obdobie 01/2022 až 06/2022 a o návrhu hlasovali. 
 
Bod 11 Záver 
 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 17.00 hod. 
 

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

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

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

 
 
 
 

................................ 
Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 41/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021  
 

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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
7. Schválenie nízkouhlíkovej stratégie – 2030 
8. Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy 

kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov." 
9. Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa" 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5 
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 29.12.2021 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 42/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 
 
K bodu 4 Informácie 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostkou obce. 
 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 29.12.2021 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 43/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 
 
K bodu 6        Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena a), b), c), zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. hlasovaním č. 3 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2/2021. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021: 
 
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky 
z položky  2yy 09061 627 41  odvody do poisťovní ŠJ   v sume  600 € 
z položky  2yy 09061 625 41  odvody do poisťovní ŠJ  v sume    30 € 
z položky  2yy 09061 625 41  odvody do poisťovní ŠJ   v sume  200 € 
na položku  2yy 09601 637004 41 všeobecné služby (stravovanie ŠJ )   830 € 
v celkovej sume          830 € 
 
 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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b) V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 §36  
ods. 2 obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 súhlasí s úhradou bežných 
výdavkov z prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 11.025,- € do 31.12.2021. 

 
Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 súhlasí s použitím prostriedkov 

rezervného fondu vo výške 14.171,74 € na krytie kapitálových výdavkov v rámci projektu 
Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie. 
 

Hlasovanie č. 5 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 berie na vedomie Správu nezávislého 
audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Hýľov za rok 2020 
(príloha č. 2). 
 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 

V Hýľove, 29.12.2021 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 44/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 
 
K bodu 7        Schválenie nízkouhlíkovej stratégie – 2030 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 schvaľuje strategický dokument „Obec Hýľov - 
Nízkouhlíková stratégia 2030“. 
 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 29.12.2021 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 45/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 
K bodu 8  Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov." 

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje zapojenie sa do výzvy 

Ministerstva životného prostredia pre podanie žiadostí o dotácie v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov s projektom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho 
domu a obecného úradu v obci Hýľov“. 
 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje financovanie oprávnených 
výdavkov spojených s projektom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy 
kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov“. 
 

Hlasovanie č. 9 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 schvaľuje financovanie neoprávnených 
výdavkov spojených s projektom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy 
kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov“. 
 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
d) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 poveruje starostku obce zapracovaním 

výdavkov spojených s projektom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy 
kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov“ do rozpočtu na rok 2022. 
 

Hlasovanie č. 11 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 29.12.2021 
Júlia Kočíková 

    starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 46/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 

 
K bodu 9        Prejednanie žiadosti "Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa" 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 berie na vedomie žiadosť spoločnosti 
Delta online, s.r.o. o vydanie všeobecného stanoviska k projektovej dokumentácii pre 
územné konanie stavby „Optická trasa Hýľov – Kojšovská hoľa“. 

 
Hlasovanie č. 12 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 13 odporúča prepracovanie projektu 
v zmysle trasovania pozdĺž cestnej komunikácie č. 3319 v správe Košického samosprávneho 
kraja. 

 
Hlasovanie č. 13 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5  
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
V Hýľove, 29. 12. 2021 Júlia Kočíková 
 starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 47/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2021 
 

 
K bodu 10        Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 14 schvaľuje v zmysle § 4 ods. 2 zákona  
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
navýšenie mesačného platu starostke obce Hýľov Bc. Júlii Kočíkovej o 5 % od 01.01.2022  
do 30.06.2022. 
 
 

Hlasovanie č. 14 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

V Hýľove, 29. 12. 2021 Júlia Kočíková 
 starostka obce 

 
 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

29.12.2021 o 15:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 
 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov

Dôvodová správa
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, sú navrhované z týchto dôvodov:
Presun z kapitoly nevyčerpaných rozpočtových položiek - odvody do poisťovní pri školskej jedálni na kapitolu
všeobecné služby ŠJ (november ,december ) služby poskytujúce stravu,z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti vedúcej
školskej jedálne na zabezpečenie stravy pre materskú školu .
Povolené prekročenie a viazanie príjmov a príjmových finančných operácií na krytie bežných výdavkov počas
pandémie Covid 19 .
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky z položky 2yy 09061 627 41 odvody do poisťovní ŠJ v sume 600 € z položky 2yy 09061 625 41
odvody do poisťovní ŠJ v sume 30 € z položky 2yy 09061 625 41 odvody do poisťovní ŠJ v sume 200 € v
celkovej sume 830 €
na položku 2yy 09601 637004 41 všeobecné služby (stravovanie ŠJ ) 830 €
v celkovej sume 830 €
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov a príjmových finančných operácií
na položke 2xx 454001- príjem z rezervného fondu v sume 11 025 €
na krytie bežných výdavkov
v celkovej sume 11 025 €

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov
Schvaľuje :
I. Rozpočtové opatrenia č. 2 /2021

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe §
14 ods. 2 písmena a), b), c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky

z položky 2yy 09061 627 41 odvody do poisťovní ŠJ v sume 600 €

z položky 2yy 09061 625 41 odvody do poisťovní ŠJ v sume 30 €

z položky 2yy 09061 625 41 odvody do poisťovní ŠJ v sume 200 €

v celkovej sume 830 €

na položku 2yy 09601 637004 41 všeobecné služby (stravovanie ŠJ ) 830 €

celkovej sume 830 €

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov a príjmových finančných operácií
na položke 2xx 454001 -   príjem z rezervného fondu v sume  11 025 €
na krytie bežných výdavkov

v celkovej sume 11 025 €

Príloha č. 1

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 29.12.2021












