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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

26.03.2019 o 17:30 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

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

Viera Štefanovičová;  
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce, MUDr. Adriána Benešová, Zdenko 

Beneš, Ivan Berta, Imrich Petráš, Mgr. Kristína Záthureczká, Ing. Jaroslav Oršík 
 

Návrh program 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. Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi 
8. Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely 
9. Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh 

ďalších riešení 
10. Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd 
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých 
prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili všetci piati poslanci OZ. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je 
uznášaniaschopné. 

 

Bod 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

 

Bod 3  Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka obce 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  

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 
07.02.2019 a skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené. 

K uzneseniu č. 4/2019 zo dňa 07.02.2019: 

 Situácia týkajúca sa stromu, vysadeného p. Pavlom Jurkom, ktorý rastie na  miestnej  nespevnenej  
komunikácii, na ktorú na predošlom zasadnutí OZ upozornil p. Juraj Pliška, bola preverená a P. Jurko 
následne orezal konáre stromu, aby neobmedzovali pohyb vozidiel po komunikácii. 

K uzneseniu č. 5/2019 zo dňa 07.02.2019: 

 Keďže na predošlom zasadnutí OZ nebola stanovená nová suma platby za prenájom nebytových 
priestorov p. Pavlovi Jurkovi, bude to predmetom dnešného rokovania. 

 

Bod 5  Informácie 

 Starostka obce dala slovo Ľudmile Hužvárovej, ktorá ju uplynulý mesiac zastupovala počas jej 
práceneschopnosti.  

 Ľudmila Hužvárová informovala o priebehu brigády, ktorá sa uskutočnila v obci dňa 09.03.2019. 
V rámci brigády bolo okrem iného vyčistené verejné priestranstvo vedľa budovy obecného úradu a boli 
vyrezané kroviny, na ktoré nebolo potrebné povolenie z Odboru starostlivosti o životné prostredie 
Okresného úradu Košice-okolie. Ďalej informovala, že 22.03.2019 bolo obci doručené rozhodnutie o 
povolení na výrub drevín s nariadením zabezpečiť náhradnú výsadbu 20 ks ihličnanov okolo kultúrneho 
domu a 20 ks okrasných drevín na území cintorína do marca 2020. 

 V súvislosti s výsledkami kontroly z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, 
o ktorých informovala starostka na predchádzajúcom zasadnutí OZ, vykonali Ľ. Hužvárová s Ing. Jarmilou 
Peškovou – konateľkou spoločnosti VaK Servis, s.r.o. (súčasný prevádzkovateľ obecného vodovodu) 
kontrolu všetkých hydrantov v obci. Funkčné sú aktuálne len dva hydranty. P. Ing. Pešková má do konca 
mesiaca poslať Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru zakreslenie aktuálneho stavu 
hydrantov. 

 Na 28.03.2019 je ohlásená kontrola plnenia lesohospodárskeho plánu obce, ktorého platnosť 
skončila (viac v zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 07.02.2019). Odborný lesný hospodár p. Vojtko ani po 
opakovaných výzvach starostky nepripravil požadované podklady ku kontrole. Obec bude v tejto veci 
ďalej postupovať podľa záverov kontroly. 

 Ľ. Hužvárová ozrejmila situáciu s obecnou studňou, ktorá bola spustená do prevádzky pred tromi 
týždňami. Keďže hlavný ventil nebol funkčný, p. M. Štefanovič ho vymenil a studňa už funguje. 
Z vodovodu v materskej škole boli odobraté vzorky vody, podľa výsledkov rozboru je kvalita vody 
vyhovujúca. Odberatelia v hornej časti vetvy aktuálne napájanej zo studne však zaznamenali pokles tlaku 
vody, ktorý je pravdepodobne spôsobený rôznymi priemermi vzájomne prepojených častí vodovodného 
potrubia. Táto situácia sa bude riešiť. Napriek tomu, že tlak vody u týchto obyvateľov dosahuje normou 
stanovené minimum (STN  92  0400,  STN  75  5401), bude sa v najbližšej dobe táto vodovodná vetva 
napájať v striedavom režime – cez pracovné dni zo studne / od piatka večera a cez víkend z rezervoára 
v hornej časti obce. 
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Starostka obce informovala o stave na účtoch k 26.03.2019:  

 bežný účet: 40.082,32 € 
 účet MŠ: 957,45 € 
 rezervný fond: 41.075,28 € 
 sociálny fond: 434,21 € 

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané Ľudmilou Hužvárovou a starostkou obce. 

 

Bod 6  Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

I. Petráš: Kvôli novospustenému vodojemu napájanému z obecnej studne a plánovanej výstavbe domu 
jeho dcéry MUDr. A. Benešovej, ktorý má byť napájaný vodou z už existujúcej prípojky, vykonal 
praktickú skúšku a zistil, že pri aktuálnom tlaku sa voda dostane len na úroveň pivnice. 
Namieta, že súhlas so zriadením vodovodnej prípojky dostal ešte v čase, keď bola predmetná 
vodovodná vetva napájaná z vodojemu v hornej časti obce a s tlakom problém nebol. Pýta sa, 
ako sa bude situácia riešiť. 

Ľ. Hužvárová opäť vysvetlila, že problém s tlakom môžu spôsobovať rôzne priemery častí potrubia a že 
sa situácia bude riešiť. 

Starostka: V čase udelenia súhlasu so zriadením vodovodnej prípojky zďaleka nebola taká zlá situácia 
s nedostatkom vody pre zásobovanie všetkých obyvateľom obce. Napojenie predmetnej vetvy 
na obecnú studňu momentálne znamená ďalší zdroj vody, ktorý čiastočne rieši  situáciu 
obyvateľov hornej časti obce. Je potrebné rešpektovať prijaté opatrenia. 

 

Z. Beneš: Pomáhal orezávať problematický strom (orech; bod 6 programu zasadnutia OZ zo 07.02.2019). 
Sťažuje sa, že napriek tomu strom stále zavadzia, rastom koruny im bude časom zasahovať do 
záhrady, žiada strom vyrezať. 

Starostka: O výrub stromu sa musí žiadať povolenie z Odboru starostlivosti o životné prostredie. 
Momentálne končí obdobie, kedy sa môžu stromy vyrezávať, obec požiada o povolenie výrubu, 
no na rozhodnutie bude treba čakať do jesene. 

V. Bernát: Obec by mala dať vyhotoviť geometrický plán a presne cestu vymedziť (parc. č. 226 – 
poznámka zapisovateľky), aby sa predišlo podobným problémom. 

Starostka: Obec má momentálne iné priority, geometrický plán by bol aj finančne nákladný, ale je to 
možné zvážiť do budúcna. 

Ing. G. Dorovová: alternatívou je vytýčenie hraníc pozemku, ktoré je lacnejšie ako geometrický plán. 

 

V. Štefanovičová: V mene p. Ondreja Bertu vzniesla požiadavku na výrub borovice v dolnej časti obce 
(parc. č. 301 – poznámka zapisovateľky), ktorá v zime vrhá tieň na cestu, v dôsledku čoho je na 
ceste neustále ľad, čo ohrozuje premávku. 

Starostka: Ide o zdravý strom v parku, v prípade žiadosti o výrub by obec zrejme úspešná nebola. 
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Ing. J. Oršík: Navrhuje vybudovať pomník/osadiť tabuľu na pamiatku obyvateľov Hýľova, ktorí sa nevrátili 
z I./II. svetovej vojny. 

Ing. G. Dorovová: na takýto pomník potrebuje mať obec overené informácie z matriky a v súvislosti 
s nariadením Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR) by bol potrebný aj 
súhlas pozostalých týchto obetí. 

Starostka: Môžeme sa pokúsiť osloviť niekoho, kto má s podobnou agendou skúsenosti. 

 

I. Berta: V súvislosti s platným VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku má výhrady k zákazu parkovania na 
obecnom pozemku pred domom, o ktorý sa 16 rokov staral, kosil ho, v zime odhŕňal sneh. Pýta 
sa na alternatívne riešenia, výnimku, dlhodobý prenájom, prípadne možnosť odkúpenia. Ďalej 
sa pýta, ako bude riešená údržba predmetného pozemku, keďže doteraz sa oň obec nestarala. 

V. Bernát: Žiadne výnimky zo zákazu parkovania na verejných priestranstvách obec udeľovať nebude. 
Obyvatelia obce nemôžu parkovať ani na pozemkoch, o ktoré v minulosti prišli vyvlastnením.  

Ľ. Hužvárová: Údržbu pozemku bude zabezpečovať obec. Prečo tomu tak nebolo doteraz, je otázka na 
bývalé vedenie. 

Ing. G. Dorovová: Prenájom by musel byť postavený na nájomnej zmluve, ktorá musí obsahovať okrem 
iného číslo parcely. V súčasnosti je predmetný pozemok súčasťou veľkej parcely (parc. č. 390 – 
poznámka zapisovateľky), teda by musel byť vypracovaný geometrický plán na vyčlenenie časti 
parcely. 

Starostka: Upozornila, že verejné priestranstvo určite nemôže byť využívané napr. na dlhodobé 
skladovanie dreva alebo odstavenie nepojazdného automobilu, hoci zaparkovanie auta hneď 
pred vlastnou bránou môžeme tolerovať. Dodala, že v prípade predaja takto vyčlenenej parcely 
by na nej musela byť ťarcha v zmysle povolenia prístupu k inžinierskym sieťam. 

I. Berta: konštatuje, že v takom prípade by o odkúpenie pozemku nemal záujem. 

 

Bod 7  Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi 

Vzhľadom na doteraz nedoriešené náležitosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi, 
starostka vyjadrila potrebu stanoviť novú výšku nájomného za kalendárny mesiac. V nadväznosti na 
návrhy poslancov zo zasadnutia OZ zo 07.02.2019, navrhla sumu 140,- € mesačne. Poslanci hlasovaním 
túto sumu neodsúhlasili trojpätinovou väčšinou. Starostka vyzvala poslancov na prednesenie ďalších 
návrhov.  

L. Maliničová opäť navrhla zohľadniť medziročnú mieru inflácie a skutočnosť, že p. Jurko je kvôli 
existujúcej zlej situácii so zásobovaním vodou a jej regulácii obmedzovaný vo svojom podnikaní a navrhla 
sumu 105,- € mesačne. Poslanci o tomto návrhu hlasovali a trojpätinovou väčšinou schválili nájomné za 
kalendárny mesiac vo výške 105,- €. 

Starostka pripraví dodatok k zmluve o prenájme a po uhradení nedoplatkov za elektrinu vyzve p. 
Jurka na podpis dodatku. Prípadné neuhradené nedoplatky budú dôvodom k vypovedaniu nájomnej 
zmluvy.   
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Bod 8  Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske 
účely 

V nadväznosti na okolnosti týkajúce sa využívania pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely 
PD Klatov, ktoré boli predmetom predchádzajúceho zasadnutia OZ (bod 11 zápisnice zo dňa 07.02.2019), 
starostka informovala, že PD Klatov poslalo obci Hýľov písomnú žiadosť o prenájom týchto pozemkov 
(Príloha zápisnice). Poslanci OZ hlasovali o zámere prenajať tieto obecné pozemky PD Klatov. 

 

Bod 9  Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh 
ďalších riešení 

Starostka nadviazala na informácie podané Ľ. Hužvárovou v bode 5. Informovala prítomných, 
o geometrickom pláne, ktoré bolo nutné vyhotoviť v dôsledku nejasností ohľadom vlastníctva 
pozemkov, na ktorých je vodojem v súčasnosti napájaný z obecnej studne. Vodojem je na pozemku, 
ktorý majú oplotený manželia Polyákovci. Nakoľko pôvodná dohoda s nimi o umožnení prístupu 
k vodojemu nebola z ich strany dodržiavaná, bol zhotovený geometrický plán, z ktorého jasne vyplýva, 
že časť nimi oploteného pozemku, vrátane plochy, ktorú zaberá vodojem, je vo vlastníctve obce. Na 
oplotenie vodojemu je potrebné, aby obec odkúpila od manželov Polyákovcov parcelu o výmere 2 m2. 
Starostka navrhla poslať manželom Polyákovcom žiadosť o odkúpenie tejto parcely. Poslanci o návrhu 
hlasovali. 

V. Bernát reagoval na zmienené problémy s nižším tlakom vody vo vodovodnej vetve napájanej 
z obecnej studne a navrhol inštaláciu vysokotlakovej stanice. Starostka už zisťovala približnú cenu 
takéhoto riešenia, ktorá by sa pohybovala okolo 5000,- €. Ľ. Hužvárová navrhla namiesto toho dať 
vyvŕtať studňu nad úrovňou rezervoáru v hornej časti obce, ktorá by bola ďalším obecným zdrojom vody 
a napájať z nej tento rezervoár. Takéto riešenie by bolo pravdepodobne lacnejšie ako vysokotlaková 
stanica. V. Štefanovičová navrhla pokúsiť sa získať financie na vysokotlakovú stanicu cez PPP projekty 
Ministerstva financií SR. 

 

Bod 10  Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd 

Starostka skonštatovala, že kapacita existujúcej čistiarne odpadových vôd v obci je nepostačujúca 
a bolo by potrebné požiadať VVS, a. s. o jej rozšírenie. Poslanci hlasovaním poverili starostku jednať 
v tejto veci s VVS, a. s. 

 

Bod 11  Rôzne 

Nová zamestnankyňa Obecného úradu 

Starostka informovala prítomných, že od 01.04.2019 prijíma na 50% úväzok novú zamestnankyňu 
Obecného úradu na pozíciu administratívnej pracovníčky. 
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Podané žiadosti o dotácie 

Starostka poslala žiadosť Ministerstvu financií SR o dotáciu na výmenu okien obecného úradu 
a rekonštrukciu kuchyne s materskej škole. Taktiež požiadala Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu 
na podporu folklórnych aktivít o finančnú dotáciu pre folklórnu skupinu Šafrán. 

Plánované kultúrno – športové podujatia 

V rámci podpory kultúrno – spoločenského života plánuje obec pripraviť a finančne sa podieľať na 
podujatiach Deň matiek a Deň obce spojený s behom Hýľovská desiatka. 

Projekt MAS Rudohorie 

V minulosti bol v rámci výzvy MAS Rudohorie pripravený projekt na rekonštrukciu šatní pri 
futbalovom ihrisku, v rámci ktorého sa rátalo s dotáciou 40.000,- €. Výzva však bola pozastavená. 
Starostka predniesla zámer upraviť projekt a zahrnúť doňho realizáciu novej strechy materskej školy a ak 
to bude možné, zostatok financií použiť na ihriská, bezpečnostné prvky, zastávku a pod. 

 

Bod 12 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a verejnosti 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. 10/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

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. Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. Jurkovi 
8. Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na poľnohospodárske účely 
9. Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného rezervoára, návrh 

ďalších riešení 
10. Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd 
11. Rôzne 
12. 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, 26.03.2019         Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 11/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
konaného dňa 07.02.2019 boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.  

 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 12/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 5 Informácie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané Bc. Ľudmilou Hužvárovou 
(zástupkyňou starostky počas PN) a starostkou obce. 
 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 13/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpelácie: 
 

 p. Imricha Petráša - potrebu riešiť problém s nízkym tlakom vody vo vodovodnom potrubí 
napájanom z obecnej studne; 

 p. Zdenka Beneša – potrebu výrubu stromu rastúceho na miestnej nespevnenej komunikácii, 
obmedzujúceho pohyb vozidiel; 

 p. Ondreja Bertu (sprostredkovane) – požiadavku na výrub stromu, ktorého tieň spôsobuje 
v zime udržiavanie vrstvy ľadu na ceste; 

 p. Ing. Jaroslava Oršíka – návrh na vybudovanie pomníka/osadenie tabule na pamiatku 
obyvateľov Hýľova, ktorí sa nevrátili z I./II. svetovej vojny; 

 p. Ivana Bertu - výhrady k zákazu parkovania na obecnom pozemku pred domom v súvislosti s 
platným VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku. 

 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 14/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 7 Prejednanie náležitostí zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov p. 
Jurkovi 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov určuje výšku platby za prenájom nebytových priestorov p. Pavlovi 
Jurkovi vo výške 105,- € za kalendárny mesiac. 
 

 
Hlasovanie č. 5 – o výške nájomného 140,- € za kalendárny mesiac 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 2 (Ľ. Hužvárová, V. Štefanovičová) 
PROTI: 2 (V. Bernát, L. Maliničová) 
ZDRŽAL SA: 1 (F. Petrík) 

 
Hlasovanie č. 6 – o výške nájomného 105,- € za kalendárny mesiac 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 3 (V. Bernát, L. Maliničová, F. Petrík) 
PROTI: 2 (Ľ. Hužvárová, V. Štefanovičová) 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 15/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 8 Prerokovanie žiadosti PD Klatov o prenájom pozemkov obce Hýľov na 
poľnohospodárske účely 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zámer v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a 
odsek 9 písmeno c prenajať, na dobu 5 rokov, za cenu 35 eur/ 1ha, PD Klatov, pozemky v k. ú. Hýľov, 
registra E, parcela č. 686 o výmere 6037 m2, trvalý trávny porast, parcela č. 687 o výmere 9423 m2, trvalý 
trávny porast, parcela č. 688/1 o výmere 2768 m2, trvalý trávny porast a parcela č. 845/3 o výmere 
109399 m2, trvalý trávny porast, nakoľko sa jedná o majetok nevyužívaný priamo Obcou Hýľov, 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa a žiada starostku obce o zverejnenie tohto zámeru na webovom 
sídle ako aj na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní. Po uplynutí doby nájmu Obec Hýľov na prenajatie 
týchto pozemkov vypíše verejnú obchodnú súťaž. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

Jedná sa o pozemky vhodné na poľnohospodárske využitie. Tieto pozemky sú v súčasnej dobe využívané 
PD Klátov, ktoré investovalo finančné prostriedky do udržiavania, hnojenia, orania tak, aby aj začiatkom 
roka 2019 mohlo zasiať na tieto parcely poľnohospodárske plodiny. Prenajatie týchto pozemkov inému 
nájomcovi sa javí ako nehospodárne a neekonomické, nakoľko aj priľahlé pozemky obhospodaruje toto 
PD a v katastrálnom území obce je to jediný takýto subjekt. 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 16/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 9 Zhodnotenie aktuálnej situácie týkajúcej sa novospusteného vodného 
rezervoára, návrh ďalších riešení  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zámer odkúpiť pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, 
parcela č. 295/3 o výmere 2 m2 od Františka Polyáka a Márie Polyákovej. 

 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
 
 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 17/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 10 Príprava žiadosti adresovanej VVS o rozšírenie čistiarne odpadových vôd 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov poveruje starostku obce Bc. Júliu Kočíkovú jednaním 
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. vo veci žiadosti o rozšírenie čistiarne odpadových 
vôd 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 

 
 
 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 18/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu 11 Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie 

a) informácie starostky o prijatí novej zamestnankyne Obecného úradu; 

b) informácie starostky vo veci podaných žiadostí o dotácie; 

c) plánované kultúrno – športové podujatia; 

d) informácie starostky vo veci projektu MAS Rudohorie. 

 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 26.03.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 




