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 Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

18.05.2022 o 18.00 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,  

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

Ospravedlnená: Viera Štefanovičová 
 

 

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. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej 

oblasti 2022 - 2027 (PHRSR) 
7. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov za rok 2021 
8. Schválenie Komunitného plánu na roky 2022 - 2030 v súlade § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.  

o sociálnych službách 
9. Projekt vodovodný prívodový rad – aktuálny stav 
10. Bezbariérový prístup do kultúrneho domu 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
 
Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných. 
Začiatku zasadnutia sa zúčastnili traja z piatich poslancov OZ (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák), 
Viera Štefanovičová sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov, V. Bernát prišiel na začiatku 5. bodu 
programu zasadnutia. 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. Ľudmilu Hužvárovú a p. Marcela Pancáka. 
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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 18.05.2022: 
 
 bežný účet: 41.262,04 €  

 účet MŠ: 1.722,84 €  

 rezervný fond: 20.074,58 € 

 sociálny fond: 391,83 €  

 úverový účet: 1.761,39 €  

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 

 
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

Ľ. Hužvárová: Poznamenala, že od podpísania nájomnej zmluvy s Občianskym združením ŠK Hýľov 
nie je vidieť v priestoroch prenajatej šatne a na priľahlom pozemku žiadnu aktivitu. 

Starostka navrhla prediskutovať problém v bode č. 11 - Rôzne.  

 
Bod 6 Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej 

oblasti 2022 - 2027 (PHRSR) 

Starostka oboznámila poslancov s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 
a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 (PHRSR; dostupné online na www.enviroportal.sk). PHRSR 
predstavuje základný strednodobý rozvojový dokument, ktorého cieľom je plánovanie a realizácia 
rozvoja mesta Košice a jeho okolia pri zohľadnení nových trendov, výziev a podmienok rozvoja. 

Poslanci OZ hlasovali o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027. 

 
Bod 7 Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov za rok 2021 

Starostka predložila poslancom Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce 
Hýľov za rok 2021 (Príloha č. 1 zápisnice). Poslanci OZ vzali Správu na vedomie. 

 
Bod 8 Schválenie Komunitného plánu na roky 2022 - 2030 v súlade § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008  

Z. z. o sociálnych službách 

Starostka oboznámila poslancov s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov na 
roky 2022 ‒ 2030 (Príloha č. 2 zápisnice), poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 

Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na 
roky 2022 ‒ 2030. 
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Bod 9 Projekt vodovodný prívodový rad – aktuálny stav 

Starostka informovala prítomných, že realizácia projektu Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné 
potrubie bola ukončená. Pri prepájaní nového prívodového radu na rozvodné potrubie pôvodný 
regulačný ventil zlyhal, neplnil svoju funkciu. Nakoľko šlo o havarijný stav, náklady na jeho opravu  
vo výške 2.814,- € boli uhradené z rezervného fondu. V súčasnosti je zásobovanie obce vodou cez nový 
prívodový rad plne funkčné. Bude potrebné ešte doriešiť prepad z vodojemu, keďže momentálne doňho 
priteká viac vody, ako stačí odvádzať prívodový rad a voda voľne odteká do terénu. Poslanci OZ vzali 
informácie na vedomie. 

 
Bod 10  Bezbariérový prístup do kultúrneho domu 

V súvislosti s realizáciou projektu Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu Obce Hýľov  
sa rátalo s financovaním vyhotovenia bezbariérového prístupu z vlastných zdrojov obce. Poslanci OZ 
hlasovali o schválení čerpania prostriedkov z rezervného fondu na tento účel. 

 
Bod 11  Rôzne 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

V decembri 2021 poslanci OZ schválili 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“ (Uznesenie č. 45/2021 
z 29.12.2021). Pred podaním žiadosti, pri kontrole podmienok pre uchádzačov sa však zistilo, že výzva  
nie je určená pre projekty týkajúce sa budov zastrešujúcich obecný úrad a kultúrny dom súčasne. Je však 
možné sa zapojiť do aktuálne prebiehajúcej výzvy Environmentálneho fondu - „Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov“, starý projekt však bude treba čiastočne prepracovať. Poslanci 
OZ hlasovali o schválení zapojenia sa do predmetnej výzvy a poverili starostku prípravou dokumentácie 
k projektu a podaním žiadosti. 

 
Projekt „Autobusová zastávka a parkovisko“ 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 09.02.2022 poslanci schválili zapojenie sa do výzvy  
MAS Rudohorie s projektom „Autobusová zastávka a parkovisko“ (Uznesenie č. 2/2022 z 09.02.2022). 
Starostka dala vypracovať tri návrhy, s ktorými boli poslanci vopred oboznámení, na zasadnutí sa zhodli 
na návrhu č. 3 (viď Príloha č. 3 zápisnice). Poslanci hlasovaním odsúhlasili začatie stavebného konania. 

 
Dodržiavanie náležitostí nájomnej zmluvy na budovu šatne a priľahlého pozemku Občianskym 

združením ŠK Hýľov 

Ľ. Hužvárová upozornila, že zmluva o prenájme budovy šatne a priľahlého pozemku, uzatvorená 
dňa 01. 10. 2021 medzi obcou Hýľov a Občianskym združením ŠK Hýľov okrem iného zaväzuje nájomcu 
k určitým povinnostiam, ktoré podľa jej názoru nájomca nedodržiava a v priestoroch prenajatej šatne  
a na priľahlom pozemku nie je vidieť žiadnu aktivitu. V. Bernát namietal, že v uplynulých dňoch nájomca 
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zabezpečil kosbu v okolí šatne a v lete sú plánované ďalšie aktivity.  

 
Bod 12 Záver 
 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť  
a zasadnutie ukončila o 19.20 hod. 
 

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

Overili: Ľudmila Hužvárová .............................. 

Marcel Pancák .............................. 

 
 
 
 

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

starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 7/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022  
 

 
 
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. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho 

funkčnej oblasti 2022 - 2027 (PHRSR) 
7. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov za rok 2021 
8. Schválenie Komunitného plánu na roky 2022- 2030 v súlade § 83 ods. 2 zákona  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
9. Projekt vodovodný prívodový rad – aktuálny stav 
10. Bezbariérový prístup do kultúrneho domu 
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

V Hýľove, 18.05.2022 
Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 8/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
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 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 3 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 

V Hýľove, 18.05.2022 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 9/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
K bodu 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu Ľudmily Hužvárovej - 
požiadavku na preverenie dodržiavania náležitostí nájomnej zmluvy na budovu šatne 
a priľahlého pozemku, uzatvorenej dňa 01.10.2021 s Občianskym združením ŠK Hýľov. 
 

Hlasovanie č. 3 
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, 18.05.2022 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 10/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
K bodu 6 Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 (PHRSR) 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR) ako spoločný 
program rozvoja obce Hýľov, mesta Košice a obcí tvoriacich územie udržateľného mestského 
rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice. 
 

Hlasovanie č. 4 
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, 18.05.2022 

 
Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 11/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
 
K bodu 7 Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov  

za rok 2021 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu 
sociálnych služieb obce Hýľov za rok 2021. 

 
Hlasovanie č. 5 

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, 18.05.2022 

Júlia Kočíková 
    starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 12/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
 
K bodu 8 Schválenie Komunitného plánu na roky 2022 - 2030  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách hlasovaním č. 6 schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hýľov  
na roky 2022 ‒ 2030. 

 
Hlasovanie č. 6 

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, 18.05.2022 

Júlia Kočíková 
    starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 13/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
 
K bodu 9 Projekt vodovodný prívodový rad – aktuálny stav  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie o aktuálnom stave riešenia 
projektu Vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie. 

 
Hlasovanie č. 7 

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, 18.05.2022 

Júlia Kočíková 
starostka obce 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 14/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 
 
 
 
K bodu 10 Bezbariérový prístup do kultúrneho domu  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného 
fondu na krytie výdavkov spojených s realizáciou bezbariérového prístupu do kultúrneho domu. 

 
Hlasovanie č. 8 

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, 18.05.2022 

Júlia Kočíková 
starostka obce



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 15/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2022 
 

 
K bodu 11 Rôzne 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje zapojenie sa do výzvy 
Environmentálneho fondu v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov 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 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 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 poveruje starostku obce prípravou 
dokumentácie k projektu a podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 
realizáciu projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a 
obecného úradu v obci Hýľov“. 

 
Hlasovanie č. 10 

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 

 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 15/2022     1/2 



 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 súhlasí so začatím stavebného konania 
v súvislosti s realizáciou projektu „Autobusová zastávka a parkovisko“. 

 
Hlasovanie č. 11 

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, 18. 05. 2022 Júlia Kočíková 

 starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

18.05.2022 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 18.05.2022 
 

Návrh 

 

Správa o plnení úloh KPSS obce Hýľov za rok 2021 

 

Obec Hýľov v roku 2021 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo 

zabezpečovala sociálne služby pre obyvateľov obce. 

Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb územnom obvode 

obce obecné zastupiteľstvo obce Hýľov 

vyhlasuje spokojnosť/ nespokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb  

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Obec Hýľov v roku 2021 neposkytovala a ani nezabezpečovala terénnu 

opatrovateľskú službu obyvateľom. Táto služba nie je zapísaná do Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Hýľov 

 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

Obec v roku 2021 nezabezpečovala prijatie obyvateľa obce do zariadenia sociálnych 
služieb mimo územného obvodu obce Hýľov. Obec nedopláca ekonomicky 
oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v zariadení sociálnych služieb.  
 
Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb 

mimo územného obvodu obce  

 

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

V prípade potreby stravovanie pre obyvateľov obce je zabezpečené prostredníctvom 

registrovaného dodávateľa stravy. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým 

- predškolákom upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie 

prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie deťom a žiakom v hmotnej núdzi  
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Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v Košiciach a vyučovací 

proces prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta 

učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia alebo s nadaním 

- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky 

 

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec nemala v roku 2021 spoločensky neprispôsobivé osoby. V rámci sociálnej 

pomoci obec neposkytla finančnú výpomoc obyvateľom. Potravinová pomoc v roku 

2021 bola zabezpečená 5 obyvateľom prostredníctvom SČK.  

 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy 

- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám 

 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Obec v roku 2021 nezamestnávala obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR.  

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom 

ÚPSVaR 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu 

nových sociálnych služieb. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu 

- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja 

novú sociálnu službu 
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Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu. 

Úloha na rok 2022: 

- podľa požiadaviek poskytnúť pomoc 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Obec v roku 2021 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.  

Úloha na rok 2022: 

- podľa možností  

 

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora 

poskytovania sociálnych služieb pre potreby obce 

V roku 2021 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej 

služby v územnom obvode obce Hýľov a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri 

poskytovaní potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Hýľov.  

Úloha na rok 2022: 

- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za 

rok 2021 dňa 18.05.2022 uznesením č. 11/2022. 

 

Hýľov, dňa ............... 

 

 

 

Vypracoval/a: ..............................  Schválila: ............... - starostka obce 
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Návrh  
 

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov 
sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych 
a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných 
finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom 
k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami 
cieľových skupín v komunite obce.  
 
 

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Hýľov 
 

Priorita č. 1 Terénna opatrovateľská služba 

AKTIVITY 

 

 Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne, k vytvoreniu podmienok pre 

plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 

medziľudských vzťahov.  

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba 

 

 Obec Hýľov 

 Košický samosprávny kraj  

 Registrovaný subjekt 

 

 

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb 

1) V prípade nárastu počtu prijímateľov sociálnej služby bude potrebné navýšiť počet opatrovateliek 

v závislosti od potrieb prijímateľov resp. rozsahu ich odkázanosti. 

2) V prípade nulového nárastu prijímateľov sociálnej služby bude aj nulový nárast opatrovateliek 

 

Priorita č. 2 Sociálna služba v zariadení 

AKTIVITY 
 

 Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení na VÚC 

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 Košický samosprávny kraj 

 Registrovaní subjekt 

  

 

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o pobytovú formu sociálnej služby 

u verejného resp. neverejného poskytovateľa sociálnej služby, bude postupovať špecifickým spôsobom 

u každého občana individuálne s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek. 
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Priorita č. 3 Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

AKTIVITY 

 

 Zabezpečenie možnosti stravovania 

 Zabezpečenie finančnej podpory stravovania 

 Zabezpečenie potravinovej pomoci 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 Registrovaný subjekt 

 ÚPSVaR Košice okolie  

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Väčšina občanov obce Hýľov v prípade potreby stravu odoberá od registrovaného dodávateľa stravy, v prípade 

zvýšeného záujmu o túto prioritu č.3 bude obec Hýľov postupovať špecifickým spôsobom s prihliadnutím na 

požiadavky občanov. 

 

 

Priorita č. 4 Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese 

AKTIVITY 

 

 Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním 

 Zabezpečenie asistenta učiteľa 

  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 ZŠ a MŠ 
 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o prioritu č.4, bude postupovať špecifickým 

spôsobom individuálne u každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 

 

Priorita č. 5 Spoločensky neprispôsobivé osoby 

AKTIVITY 

 

 Osobitný príjemca dávky 

 Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života 

  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 ÚPSVaR Košice okolie 
 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.5, bude postupovať 

špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek. 
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Priorita č. 6 Nezamestnaní 

AKTIVITY 

 

 Pracovné návyky  

 Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania 

 Pomoc pri rekvalifikácií  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 ÚPSVaR Košice okolie 
 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.6, bude postupovať 

špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s využitím ponuky projektovej spolupráce ÚPSVaR Košice 

okolie.  
 

 

 

Priorita č. 7 Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

AKTIVITY 

 

Predinvestičná fáza: 

 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie) 

 Vydanie stavebného povolenia 

Investičná fáza: 

 Získanie zdrojov financovania 

 Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní 

 Realizácia  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Hýľov 

 MO Zdravotne postihnutých osôb 

 MPSVaR 

 Košický samosprávny kraj 

 dotácie z MPSVaR 

 výťažok z lotérie 

 vlastné zdroje pre kofinancovanie  

 

Zodpovedná osoba 
 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.7, pri prípadnej 

rekonštrukcií objektov v majetku obce Hýľov a na základe požiadaviek občanov bude postupovať špecifickým 

spôsobom. 

 

 

 

Priorita č. 8 Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

AKTIVITY 

 

 Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb  

 Novelizácia 

 Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby - ... 

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Hýľov 

 Košický samosprávny kraj 
 

Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb 

Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o nový druh sociálnej služby v obci. V 

budúcnosti bude prihliadať na požiadavky občanov a potrebnú sociálnu službu zaregistruje na VUC. 
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Priorita č. 9  Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 

 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie) 

 Vydanie stavebného povolenia 

Investičná fáza: 

 Získanie zdrojov financovania 

 Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní 

 Realizácia  

 Kolaudácia  

Fáza po realizácií: 

 Kvalitné sociálne prostredie 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Hýľov 

 Štátny fond 

 Obyvatelia obce 

 Dotácie 

 vlastné zdroje 

 

Zodpovedná osoba  

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.9, bude postupovať 

špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho potrieb a požiadaviek. 

 

Priorita č. 10 Vybudovanie cyklotrasy 

AKTIVITY 

 

 Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže 

 Rehabilitácia zdravotne postihnutých 

 Bezpečný presun obyvateľstva 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Hýľov 

 Ministerstvo Financií a PSVaR 

 Košický samosprávny kraj 

 MO zdravotne postihnutých osôb 

 Dotácie 

 vlastné zdroje pre kofinancovanie  

 

Zodpovedná osoba 
 

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.10, bude postupovať 

špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho požiadaviek. 

 

Priorita č. 11 
 Vytvorenie sociálneho zariadenia a podpora poskytovania sociálnej služby pre potreby obce 

s verejným poskytovateľom 

AKTIVITY 

 Spolupráca 

 Podpora  

 Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom  

prostredí 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2022 – 2030 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Registrovaný subjekt 

 Obec Hýľov 

 Košický samosprávny kraj  

  

Kvantifikácia potrebnej kapacity  
Nakoľko obec Hýľov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.11, bude postupovať 

špecifickým spôsobom podľa nárastu potrieb a záujmu občanov obce Hýľov. 
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Záver 

 

 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, 
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom 
umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie 
by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako 
majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?. Určite je 
prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej 
oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného 
zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.  

 Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre 
dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť 
vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo 
štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie 
sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia 
pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších 
ľudí.  

 
 
 

Hýľov, apríl 2022 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

  

 

 

 Bc. Júlia Kočíková 
 starostka obce 

 

 

  

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 26.4.2022 
 
 
Zvesené z úradnej tabule dňa: 11.5.2022 
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