
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

6.12.2018 
v budove OcÚ v Hýľove 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Prezenčná listina – príloha zápisnice. 

 

Program zasadnutia 

1. Štátna hymna, otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hýľove 

2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  

3. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií 

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, prevzatie osvedčení o zvolení 

5. Vystúpenie starostky obce – slávnostný príhovor 

6. Schválenie programu zasadnutia 

7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

10. Vymenovanie zástupcu starostu obce 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

 

 

 

 

 



Bod 1 Štátna hymna, otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril doterajší starosta obce Hýľov, p. Stanislav Bernát. Keďže sa 

jedná o prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom funkčnom období, požiadal prítomných, aby 

povstali. Zaznela štátna hymna SR. Starosta privítal prítomných poslancov, zvolenú novú starostku 

obce p. Júliu Kočíkovú, hlavnú kontrolórku obce, predsedu Miestnej volebnej komisie a ostatných 

prítomných, zagratuloval zvolenej starostke a poslancom a poprial im úspechy pri plnení cieľov. 

 Následne doterajší starosta vyzval predsedu Miestnej volebnej komisie na prečítanie výsledkov 

volieb. 

 

 

Bod 2 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  

 Predseda Miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) p. Ľubomír Petrík prečítal výsledky 

komunálnych volieb v obci Hýľov. Výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice. 

 Predseda MVK informoval o skutočnosti, že zvolený poslanec p. Bartolomej Török sa v zmysle § 25 

zákona č. 369/1990 Zb. (Zákon SNR o obecnom zriadení) písomne vzdal mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva v Hýľove. V zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. (Zákon SNR o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí) a § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. (Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo 

voľbách do miestnej samosprávy v roku 2018 ako náhradník nastupuje kandidát p. Vladimír Bernát 

s počtom 126 z 318 platných hlasov. 

 Predseda MVK vyzval zvolenú starostku obce k zloženiu sľubu. 

 

Uznesenie č. 1/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie správu o výsledkoch volieb na starostu obce 

Hýľov a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Hýľov prednesenú predsedom MVK. 

 

Bod 3  Zloženie sľubu starostu obce 

 Zvolená starostka p. Júlia Kočíková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a potvrdila ho 

svojim podpisom. Predseda MVK p. Ľubomír Petrík jej odovzdal Osvedčenie o zvolení. Doterajší 

starosta p. Stanislav Bernát odovzdal starostke obce p. Júlii Kočíkovej insígnie. 

Uznesenie č. 2/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že novozvolená starostka obce Hýľov Bc. Júlia 

Kočíková v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce. 

 

 



Bod 4 Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, odovzdanie Osvedčení o zvolení 

 Doterajší starosta obce vyzval zvolenú poslankyňu p. Ľudmilu Hužvárovú k prečítaniu sľubu, 

následne boli jednotliví poslanci vyzvaní k zloženiu sľubu vyjadrením sa „Tak sľubujem“ a potvrdili ho 

svojim podpisom. Doterajší starosta p. Stanislav Bernát odovzdal poslancom OZ Osvedčenie o zvolení. 

Uznesenie č. 3/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva 

obce Hýľov: Vladimír Bernát, Ľudmila Hužvárová, Lenka Maliničová, František Petrík a Viera 

Štefanovičová zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Bod 5 Vystúpenie starostky obce – slávnostný príhovor 

 Starostka obce p. Júlia Kočíková sa prihovorila poslancom a ostatným zúčastneným, informovala 

poslancov OZ o svojich predstavách a spolupráci s poslancami v nastavajúcom volebnom období. 

 

Bod 6 Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia a vyzvala poslancov, aby za prednesený návrh 

programu hlasovali. 

Uznesenie č. 4/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Hýľove tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. 

Hlasovanie č. 1: 

Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Bod 7 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 8 Voľba návrhovej komisie 

 Starostka obce navrhla zriadenie návrhovej komisie v zložení:  

predseda: p. Ľudmila Hužvárová,  členovia: p. Vladimír Bernát, p. Viera Štefanovičová.  

Poslanci OZ o návrhu hlasovali. 

 



Uznesenie č. 5/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov zriaďuje návrhovú komisiu a volí Ľudmilu Hužvárovú za predsedu 

návrhovej komisie, Vladimíra Bernáta a Vieru Štefanovičovú za členov návrhovej komisie. 

Hlasovanie č. 2: 

Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Bod 9 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v 

prípadoch podľa § 12 (ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 Starostka obce navrhla, aby sa týmto povereným poslancom stala p. Viera Štefanovičová. Poslanci 

o prednesenom návrhu hlasovali. 

Uznesenie č. 6/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov poveruje v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vieru Štefanovičovú, 

poslankyňu obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 3: 

Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Bod 10 Vymenovanie zástupcu starostky obce 

Starostka obce poverila p. Ľudmilu Hužvárovú zastupovaním starostky obce v rozsahu určenom v 

poverení.  

Uznesenie č. 7/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie poverenie starostky obce, ktorým starostka 

obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverila Ľudmilu Hužvárovú, 

poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, zastupovaním starostky obce. 

 

Bod 11 Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov. 

 Starostka obce informovala o skutočnosti, že v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z., § 10, ods. 2, môže 

obecné zastupiteľstvo zriadiť podľa potreby komisie, ako stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a 

poradné orgány obce.  

 V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov navrhla starostka zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií a prešetrovanie sťažností v zložení: 

Predseda: Viera Štefanovičová   Členovia: Vladimír Bernát, Ľudmila Hužvárová 



Poslanci OZ o návrhu hlasovali. 

Uznesenie č. 8/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií a prešetrovanie sťažností v zložení: Predseda: Viera Štefanovičová  

 Členovia: Vladimír Bernát, Ľudmila Hužvárová.  

Hlasovanie č. 4: 

Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

  Starostka obce po predchádzajúcom rokovaní s jednotlivými poslancami, podľa ich 

profesionálneho a záujmového zamerania predniesla návrh na zriadenie nasledovných komisií, 

informovala o náplni ich činnosti a navrhla predsedov jednotlivých komisií. Členom komisií nevzniká 

nárok na finančnú odmenu. Poslanci OZ hlasovali pre jednotlivé komisie najprv za ich zriadenie 

a následne za vymenovanie predsedu. 

Uznesenie č. 9/12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov:  

a) zriaďuje Komisiu financií a správy obecného majetku, za jej predsedu volí p. Vieru Štefanovičovú. 

Hlasovanie č. 5:  

Zriadenie komisie:   Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

Hlasovanie č. 6: 

Vymenovanie predsedu: Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

b) zriaďuje Komisiu výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, za jej predsedu volí Ľudmilu 

Hužvárovú. 

Hlasovanie č. 7: 

Zriadenie komisie:   Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

Hlasovanie č. 8: 

Vymenovanie predsedu: Za: 4 poslanci  proti: 0   zdržal sa: 1 (Ľ. Hužvárová) 

c) zriaďuje Komisiu kultúry, športu, mládeže a propagácie obce, za jej predsedu volí Vladimíra Bernáta. 

Hlasovanie č. 9: 

Zriadenie komisie:   Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 



Hlasovanie č. 10: 

Vymenovanie predsedu: Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

d) zriaďuje Komisiu pre informovanosť obyvateľstva, za jej predsedu volí Lenku Maliničovú. 

Hlasovanie č. 11: 

Zriadenie komisie:   Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

Hlasovanie č. 12: 

Vymenovanie predsedu: Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 

e) zriaďuje Komisiu na riešenie zásobovania obyvateľstva obce pitnou vodou, za jej predsedu volí 

Františka Petríka. 

Hlasovanie č. 13: 

Zriadenie komisie:   Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

Hlasovanie č. 14: 

Vymenovanie predsedu: Za: 4 poslanci  proti: 0   zdržal sa: 1 (F. Petrík) 

 

Bod 12 Určenie platu starostu obce 

 Predsedníčka návrhovej komisie informovala, že v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi 

obce s počtom obyvateľov od 501 do 1000 plat vo výške 1745,82 € (po zaokrúhlení 1746,00 €), pričom 

obecné zastupiteľstvo môže plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Ďalej navrhla plat nenavyšovať, 

ponechať len základný plat stanovený zákonom. Poslanci hlasovali o zákonom stanovenej výške platu 

1746,00 €. 

Uznesenie č. 10/12/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest mesačný plat starostke obce Hýľov Bc. Júlii Kočíkovej vo výške 1746,00 eur 

odo dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie č. 15: 

Za: 5 poslancov (všetci zúčastnení) proti: 0   zdržal sa: 0 

 



Bod 13 Rôzne 

a) Zásobovanie obyvateľov obce Hýľov pitnou vodou 

 Starostka a poslanci OZ diskutovali o možnostiach bezodkladného riešenia problému týkajúceho 

sa nedostatočného zásobovania obce pitnou vodou z vlastných zdrojov. Vzhľadom na stav obecných 

financií je momentálne situácia riešená dodávaním pitnej vody cisternami Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. Keďže takáto dodávka vody cez víkendy je drahšia ako cez pracovné dni, 

uvažuje sa o možnosti znovu sprevádzkovania vodojemu nad cestou v hornej časti obce s väčším 

objemom ako má vodojem, ktorý sa aktuálne používa a plní cisternami. Tento väčší vodojem by bolo 

možné naplniť v piatok dvomi-tromi cisternami pitnej vody, čo by obci ušetrilo náklady na dovoz vody 

cisternami cez víkend.  

 Druhá možnosť je zabezpečiť vlastnú cisternu, ktorou by bolo možné prečerpávať vodu z obecnej 

studne v dolnej časti obce do vodojemu. 

 Je podaná žiadosť o dotáciu z Envirofondu na rekonštrukciu prívodného vodovodného potrubia, na 

rozhodnutie o poskytnutí dotácie sa čaká. 

 

b) Zimná údržba miestnych komunikácií 

 Starostka a poslanci OZ diskutovali o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií, obec bude 

problém riešiť okrem iného zakúpením nádob na posypový materiál a ich rozmiestnením na strategické 

miesta obce. 

 

Bod 14 Záver 

V závere sa p. starostka poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie o 19:30 

ukončila. 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 

2. Výsledky komunálnych volieb v obci Hýľov 

 

Zapísala: Lenka Maliničová    






