
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.12.2022 o 18.00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 

Prítomní: 

 

Bc. Júlia Kočíková - starostka obce; 

 

poslanci OZ: Ing. Ondrej Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár,  Marcel Pancák,          

Viera Štefanovičová 

 

Ďalší prítomní: Valéria Pancáková, Oliver Rusnák, Juraj Pliška 

 

 

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  VZN  Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov 

7. Schválenie Dodatku č. 2 VZN  obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Hýľov 

8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie žiadosti k predkupnému právu 

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, starostka skonštatovala, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. 

 

Bod 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka poverila spísaním zápisnice Valériu Pancákovú. Za overovateľov zápisnice určila 

Vieru Štefanovičovú a Branislava Kolesára. 

 

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 15.12.2022: 
 

 bežný účet: 21 616,93 € 

 účet ŠJ: 1 096,72 € 

 rezervný fond: 43 720,68 € 

 sociálny fond: 730,28 € 

 

Bod 5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

Dňa 7.11.2022 bola na obecný úrad doručená interpelácia občana Stanislava Hužvára, v ktorej nás 

upozornil, že podľa zverejnenej zmluvy zo dňa 3.9.2020 o zriadení vecného bremena medzi Obcou 

Hýľov a p. Tomášom Harmanom mala byť zapísaná ťarcha na LV č. 383. Nakoľko sa jedná 

o pozemok vo vlastníctve obce Hýľov, kde sú obidva podľa zmlúv oprávnení z vecného bremena, 

žiada obec o vykonanie nápravy. 

 

Starostka obce sa ujala slova a vysvetlila, že Zmluva o zriadení vecného bremená bola podpísaná 

oboma zmluvnými stranami dňa 3.9.2020, zverejnená dňa : 3.9.2020 a na uvedenú zmluvu bolo 

prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva, to znamená, že zmluva je účinná a naďalej platná aj 

keď nie je zapísané vecné bremeno na LV. Starostka obce navrhla zaslať p. Tomášovi Harmanovi 

upozornenie, že si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o zriadení vecného bremena.  

 

Poslanci OZ vzali interpeláciu občana Stanislava Hužvára na vedomie. 

 

Bod 6. Schválenie  VZN  Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov 

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov bol v zákonnej lehote zverejnený 
na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj webovej stránke obce. K zverejnenému návrhu neboli 
vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bolo potrebné doň zapracovať. Poslanci OZ hlasovali o 
schválení VZN č. 1/2022. VZN č. 1/2022 tvorí prílohu č. 1 zápisnice.. 

 

Bod 7. Schválenie Dodatku č. 2 VZN  obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Hýľov. 

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov bol v 

zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj webovej stránke obce.                  

K zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bolo potrebné doň 

zapracovať. Poslanci OZ hlasovali o schválení dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013. Dodatok č. 2 k VZN 

č. 5/2013 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Starostka obce sa ujala slova a vysvetlila dôvody zvýšenia poplatkov za komunálny odpad, ako 

hlavný dôvod uviedla zvýšenie cien za odvoz a spracovanie odpadu spoločnosťou KOSIT EAST 

s.r.o..  

 

Bod 8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. 

 

Dňa 14.11.2022 bola na obecný úrad doručená písomná žiadosť Olivera Rusnáka o odkúpenie  

pozemku vo vlastníctve obce, konkrétne pozemku v k.ú. Hýľov, registra C-KN - parcely č. 315/2 – 

zastavané plocha a nádvoria  (s výmerou 20 m
2
 ). Ako dôvod uvádza, že pozemok parc. č. 315/2 je 



pred pozemkom p.č. 315/1, ktorý je  v jeho vlastníctve a tieto dva pozemky tvoria prístup 

z komunikácie k jeho pozemku p.č. 316 - k.ú. Hýľov. 

Starostka obce vyzvala p. Rusnáka aby osobne vysvetlil dôvod odkúpenia pozemku. Prítomný p. 

Rusnák vysvetlil, že uvedený pozemok par.č. 315/2  má v úmysle spojiť s pozemkom p.č. 315/1, 

ktorý je v jeho vlastníctve a uvedené pozemky by tvorili vjazd z obecnej  komunikácie k jeho 

pozemku p.č. 316 – k.ú. Hýľov.    

 

Poslankyňa p. Hužvarová upozornila, že cez daný pozemok vedú inžinierske siete. Poslanec Bernát 

mu vysvetlil, že zriadenie vjazdu musí prejsť stavebným konaním.  

 

Poslanci sa zhodli, že  odpredanie pozemku registra C-KN - parcely č. 315/2 – zastavané plocha 

a nádvoria  (s výmerou 20 m
2
 )  žiadateľovi nie je v záujme obce.  

 

Poslanci OZ hlasovali o zámere predaja uvedeného pozemku. 

Bod 9. Prejednanie žiadosti k predkupnému právu 

Dňa 28.10.2022 bola na obecný úrad doručená písomná žiadosť manželov Juraja a Patrícii 

Pliškových o vyjadrenie k predkupnému právu obce. Jedná sa o pozemok uvedený na LV 852, k.ú. 

Hýľov, ťarcha V 1444/2018 zo dňa 27.4.2018 – predkupné právo na pozemok registra C KN par.č. 

268/18, 268/23 v prospech : Obec Hýľov, IČO: 00324230, Hýľov č.21 na dobu 10 rokov – Č.z. 

52/18, ktorý je v súčasnosti evidovaný na firmu žiadateľa :  DURCHMONT s.r.o. . Ako dôvod 

uvádza kolaudáciu rodinného domu, ktorý je zapísaný na LV č. 893 pod sup. č. 221 a je v 

súkromnom vlastníctve manželov : Pliška Juraj r. Pliška a Patrícia Plišková r. Poláková. Manželia 

chcú zjednotiť vlastnícke vzťahy k uvedeným nehnuteľnostiam.  

 

 

Starostka obce navrhla vzdať sa predkupného práva  na  pozemok registra C KN par.č. 268/18, 

268/23 uvedený na LV 852, k.ú. Hýľov na ktorom je ťarcha pod číslom V 1444/2018 zo dňa 

27.4.2018 – predkupné právo na pozemok v prospech : Obec Hýľov, IČO: 00324230, Hýľov č.21 

na dobu 10 rokov – Č.z. 52/18. 

Ako podmienku navrhla, aby predkupné právo v zmysle článku V. (Zriadenie predkupného práva)  

Kúpnej zmluvy a zriadenie predkupného práva  zo dňa 27.03.2018 zostalo naďalej platné 

v prospech Obce Hýľov, IČO: 00324230, Hýľov č.21, 044 12 a bolo zapísané aj novom LV 

manželov  Pliškových.  

 

Poslanci OZ hlasovali o zámere vzdať sa predkupného práva podľa Kúpnej zmluvy a zriadenie 

predkupného práva  zo dňa 27.03.2018.  
 

 
Bod 10. Rôzne 

a) Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy 

obce Hýľov za rok 2021 Starostka obce oboznámila poslancov OZ so správou nezávislého 

audítora, Ing. Daše Polončákovej o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce 

Hýľov za rok 2021 (Príloha č. 3 zápisnice). Zo správy audítorky okrem iného vyplýva, že: 

Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 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 2021 v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Poslanci OZ vzali Správu nezávislého audítora na vedomie. 



b) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov. Hlavná kontrolórka 

obce Ing. Gabriela Dorovová písomne predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 

január - jún r. 2023 (Príloha č. 4 zápisnice).  

Poslanci OZ vzali návrh na vedomie. 

c) Výročná správa obce Hýľov za rok 2021. Starostka obce predniesla Výročnú správu 

obce Hýľov za rok 2021 (Príloha č. 5 zápisnice).  

Poslanci OZ k prednesenej výročnej správe za rok 2021 nemali žiadne pripomienky ani otázky 

a vzali ju na vedomie. 

d) Schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu 

V súvislosti s projektom „Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov -  Zvýšenie 

bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov - autobusová zastávka“ (viac v Bode 4 zápisnice zo 

zasadnutia OZ dňa 09.02.2022, v Bode 11 zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 18.05.2022, v bode 6 

zápisnice zo dňa 10.8.2022) starostka informovala, že celkové finančné náklady na realizáciu 

projektu sa zvýšili na sumu  62 149,- €. Časť z tejto sumy je možné čerpať z prostriedkov 

poskytovaných Miestnou akčnou skupinou Rudohorie, kód výzvy: IROP-CLLD-S658-512-002,  

výška spolufinancovania projektu je minimálne vo výške 7 152,50 EUR,   

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie o projekte a hlasovali o schválení zabezpečenia 

spolufinancovania projektu. 

e) Starostka obce predložila poslancom OZ: 

- výzvu na odstránenie stavby doručenú p. Petrom Vaskom na obecný úrad dňa 4.11.2022, 

jedná sa o stĺp obecného rozhlasu, ktorý sa nachádza na jeho pozemku z dôvodu zlého 

technické stavu. 

- odpoveď Obce Hýľov zo dňa 14.11.2022, v ktorej mu oznamujeme, že uvedený stĺp sa bude 

riešiť v rámci plánovanej rekonštrukcie v roku 2023, ak bude schválená OZ.  

- výzvu na odstránenie stavby spolu s podaným návrhom na súdny príkaz k odstráneniu stavby 

zaslaným na Okresný súd.  

Poslanci OZ vzali výzvu na vedomie. 

f) Zimná údržba – starostka obce vysvetlila, že ak chceme mať zabezpečenú kvalitnú 

a rýchlu zimnú údržbu, je potrebné zvýšiť rozpočet na zimnú údržbu a vysúťažiť firmu.  

Poslanci súhlasili s návrhom starostky a dali jej za úlohu pripraviť podmienky súťaže na zimnú 

údržbu.  

g) Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku – 

starostka obce oboznámila poslancov s tým, že obec má uzatvorenú zmluvu o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov pre prevádzkovaní podniku s PD Klatov, a.s. za dosť 

nevýhodných podmienok. 

Poslanci súhlasili s tým, aby sa zmluva vypovedala v zmysle uvedenej zmluvy a dohodli sa 

nové podmienky.  

Poslanci OZ vzali výpoveď zmluvy na vedomie. 

h) Poslanec Branislav Kolesár navrhol zakúpiť elektrocentrálu, nakoľko je nevyhnutná 

k údržbe vodojemov a prameňov. 

 

Poslanci OZ vzali návrh na zakúpenie elektrocentrály na vedomie. 



i) Prítomný Juraj Pliška navrhol, aby obec zorganizovala brigádu na orez stromov 

a vyčistenie parkov v obci. Starostka jeho aktivitu privítala a prisľúbila v jarných mesiacoch 

zorganizovať brigádu. 

 

Poslanci OZ vzali návrh na zorganizovanie brigády na vedomie. 

 

 

Bod 11. Záver 

 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 

zasadnutie ukončila o 19.30 hod. 

 

Zapísala: Valéria Pancáková   ............................ 

 

Overili: Viera Štefanovičová .............................. 

 

 Branislav Kolesár    .............................. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Júlia Kočíková 

    starostka obce 

 



OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

HÝĽOV č. 10/2022 

                         zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

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  VZN  Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov 

7. Schválenie Dodatku č. 2 VZN  obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Hýľov 

8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

9. Prejednanie žiadosti k predkupnému právu 

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, 15.12.2022 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 11/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 
 

 
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 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 
 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 

 

 

 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 

12/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

 

 

K bodu 5      Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu Stanislava Hužvára: 

upozornenie, že podľa zverejnenej zmluvy zo dňa 3.9.2020 o zriadení vecného bremena medzi 

Obcou Hýľov a p. Tomášom Harmanom mala byť zapísaná ťarcha na LV č. 383. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 3 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 

 

 

 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 

. 

 

 

 



OBEC HÝĽOV 
 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 13/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 
 

K bodu 6       Schválenie  VZN  Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 

Hýľov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov                

č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov (príloha č. 1). 

 
Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

V Hýľove, 15.12.2022 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 



OBEC HÝĽOV 
 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

HÝĽOV č. 14/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

 

K bodu 7        Schválenie Dodatku č. 2 VZN  obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku 

č. 1  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Hýľov. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu  obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov 

(príloha č. 2). 

 

 
Hlasovanie č. 5 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 
 

    Júlia Kočíková 

starostka obce 



 
 

OBEC HÝĽOV 
 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 15/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

 

K bodu 8 : Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zámer na odpredaj pozemku v k.ú. Hýľov, registra 

C-KN - parcely č. 315/2 – zastavané plocha a nádvoria  (s výmerou 20 m
2
 ) vo vlastníctve obce 

s osobitným zreteľom.  

 

 

 
Hlasovanie č. 6 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 0 

PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov neschválilo zámer na odpredaj pozemku.  

 

 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 

 



 
 

OBEC HÝĽOV 
 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 16/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

 

K bodu 9: Prejednanie žiadosti k predkupnému právu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa vzdáva predkupného práva na pozemok registra C KN 

par.č. 268/18, 268/23, k.ú. Hýľov v prospech manželov: Pliška Juraj r. Pliška a Patrícia Plišková 

r. Poláková za podmienky, že predkupné právo v zmysle článku V. (Zriadenie predkupného 

práva)  Kúpnej zmluvy a zriadenie predkupného práva  zo dňa 27.03.2018 zostáva naďalej 

platné.  

 

 
Hlasovanie č. 7 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 
 

  Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBEC HÝĽOV 
 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 17/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 
 

K bodu 10 : Rôzne 

 

a) 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 

2021  (príloha č. 3). 

 

 
                                                         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 berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov. Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová písomne 

predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január - jún r. 2023 (príloha č. 4 ).  

 

Hlasovanie č. 9 

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. 10 berie na vedomie Výročnú správu obce 

Hýľov za rok 2021 (príloha č. 5).  

 

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 schvaľuje zabezpečenie 

spolufinancovania projektu: 

-        názov projektu - Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov - autobusová 

zastávka 

-        výška spolufinancovania projektu je minimálne vo výške 7 152,50 EUR,   

-        kód výzvy: IROP-CLLD-S658-512-002. 

 

 

 

Hlasovanie č. 11 

Počet všetkých poslancov  5 

Počet prítomných poslancov  5 

Počet hlasujúcich poslancov  5 

ZA:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 berie na vedomie výzvu na odstránenie 

stavby doručenú p. Petrom Vaskom.  

 

Hlasovanie č. 12 

Počet všetkých poslancov  5 

Počet prítomných poslancov  5 

Počet hlasujúcich poslancov  5 

ZA:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

 

 



 
 

f) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 13 berie na vedomie návrh  starostky obce 

na zvýšenie rozpočtu na zimnú údržbu. Obecne zastupiteľstvo poveruje starostku obce 

pripraviť podmienky súťaže na zimnú údržbu miestnych komunikácii v obci Hýľov 

 

Hlasovanie č. 13 

Počet všetkých poslancov  5 

Počet prítomných poslancov  5 

Počet hlasujúcich poslancov  5 

ZA:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

 

g) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 14 berie na vedomie výpoveď Zmluvy 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku.  

 

Hlasovanie č. 14 

Počet všetkých poslancov  5 

Počet prítomných poslancov  5 

Počet hlasujúcich poslancov  5 

ZA:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

 

 

 

V Hýľove, 15.12.2022 

 

 

 

Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBEC HÝĽOV 
 

 
 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.12.2022 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  



 
 

 

 NÁVRH  
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Hýľov  č. 1/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Hýľov. 

 

OBEC HÝĽOV 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovením § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a v súlade s § 4 zákona č. 544/ 2010 Z.z. o dotáciách (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach 

zriadených  Obcou Hýľov (ďalej len ,,VZN”) 

 

 

 

 

 
Návrh VZN č. 1/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa:  

Návrh VZN č. 1/2022 zvesený z úradnej tabule obce Hýľov dňa:  

Návrh VZN č. 1/2022 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa:  

Návrh VZN č. 1/2022 stiahnutý z internetovej stránky obce Hýľov dňa:  

VZN č.1/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa:  

VZN č. 1/2022 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa:  

VZN č. 1 /2022 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 



 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Hýľov: 

a) Materská škola Hýľov 

b) Školská jedáleň pri MŠ Hýľov 

 

2. Príspevok je poplatok zákonného zástupcu, 

a) výšku a splatnosť na čiastkovú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej školy 

b) výšku a platnosť príspevku na čiastkovú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

3. Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materských školách sa 

určuje  na mesiac a školský rok. Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni 

neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 02.09. 

do 30.06. 

       

      Čl. 2 

Dotácia na stravovanie 

 

1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných školách, 

pričom v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytne dotácia v sume 1,30 eura 

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

alebo základnej škole a odoberalo stravu. 

2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Pre potreby tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa 

za iné jedlo v súlade s ust. §4 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. považuje doplnkové jedlo 

(desiata a olovrant). 

3. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie dotácie 

(okrem desiaty), odobratie aj obeda. 

Čl. 3 

Podmienky poskytnutia dotácie na stravovanie 

 

1. Dotácia na stravu sa  poskytuje školským stravovacím zariadeniam: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo 

v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v 

domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v 

domácnosti podľa osobitného predpisu;
34aaa

) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 

4 preukazuje čestným vyhlásením. 

2. Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len vtedy, ak sa 

dieťa v príslušný deň zúčastní   výchovno   –   vzdelávacej   činnosti   v materskej   

škole   alebo v základnej škole a odoberie stravu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#poznamky.poznamka-34aaa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#paragraf-4.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#paragraf-4.odsek-4


 

Čl. 4 

Výška príspevku v materských školách 

 

1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole:  

-  na jedno dieťa vo výške 15 € / mesiac od troch rokov veku dieťaťa,  

-  na jedno dieťa  vo výške 40  € / mesiac do troch rokov ( vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 

roky) 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za 

čas prerušenej dochádzky.  

4. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v čase školských prázdnin podľa § 2 ods. 6 

Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v platnom znení uhrádza zákonný 

zástupca pomernú časť príspevku určeného v bode 1 tohto článku.  

5. Príspevok podľa bodu 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa 

môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku. 

 

Čl. 5 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

1. V zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu nákladov v ŠJ vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 4 finančným pásmom na 

nákup potravín vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných 

nákladov v ŠJ. 



 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a príspevok na režijné náklady v ŠJ je: 

             Výška príspevku pre žiakov je nasledovná: 

 
Materská škola (denné) – stravníci od 2 do 5 rokov                                        

(4. finančné pásmo) 
(dieťa v HN alebo ŽM ) 

 

                 náklady na nákup potravín 
Dotácia z 

ÚPSVaR 

Platba 
zákonného  

zástupcu 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€) 

0,65 1,50 0,55 2,70 1,30 1,40 

 
Materská škola (denné) – stravníci rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky                (4. finančné pásmo) 
(dieťa v HN alebo ŽM, alebo 

s neuplatneným daň bonusom ) 

náklady na nákup potravín 
Dotácia z 

ÚPSVaR 

Platba 
zákonného 
zástupcu 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€) 

0,65 1,50 0,55 2,70 1,30 1,40 

 

 

Čl. 6  

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v školskej jedálni 

 

1. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa 

stanovuje na sumu 4,60 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,57 € a zamestnávateľ 

sumou 2,53 €. Príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €. 

Čl. 7 

Platenie príspevku 

 

1. Príspevok na režijné náklady: 

a) pre stravníkov od 2-6 rokov je vo výške 2,00 €/mesačne. Za obdobie september až 

december sa uhrádza jednorázovo príspevok (8 €) do 15. septembra, za obdobie január 

až jún, sa uhrádza jednorázovo príspevok (12 €) do 15. januára v hotovosti vedúcej 

školskej jedálne alebo bankovým prevodom  na príjmový účet  obce Hýľov: SK78 5600 

0000 0004 5757 3001. 

b) pre dospelých stravníkov je vo výške  2,70€ na jedno jedlo. Príspevok je určený na 

základe metodiky výpočtu  režijných nákladov na jedno jedlo. Príspevok na úhradu 

režijných, je zamestnanec obce a iná fyzická osoba povinný uhradiť priamou platbou 

vedúcej školskej jedálne podľa prehľadu o počte vydaných jedlách v mesiaci 

2. Platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je zákonný 

zástupca povinný uhradiť a to do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci v hotovosti 

riaditeľke MŠ.  
 

3. Platenie príspevku na stravu dieťaťa je povinný zákonný zástupca a dospelý stravník 

uhradiť a to najneskôr do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne 

poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet Školskej jedálne: SK78 5600 0000 

0004 5757 1006. 

 



 

4. Stravné sa uhrádza vopred na celý mesiac, preplatky stravného sa odpočítavajú mesiac 

pozadu. 

 

Čl. 8 

Finančný limit na stravu 

 

1. Finančný limit na stravu pokiaľ je : 

a) schválený finančný limit na stravu nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné 

použiť na zakúpenie doplnkového jedla /ovocie a pod. / alebo na prevádzkové náklady 

zariadenia školského stravovania / režijné náklady/. 

b) schválený finančný limit na stravu vyšší ako je výška dotácie, zákonný zástupca dieťaťa je 

povinný uhradiť zariadeniu školského stravovania, t. j. Školskej jedálni zostávajúci finančný 

rozdiel, a to 2x za príslušný školský rok, na základe vyúčtovania zariadenia školského 

stravovania, 

- za obdobie od 1.9. – 31.12. príslušného školského roka najneskôr do 31.12. v príslušnom 

kalendárnom roku 

- za obdobie od 1.1.- 30.6. príslušného školského roka najneskôr do 7 kalendárnych dní po 

ukončení príslušného školského roka. 

 

Čl. 9 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 

1. Zákonní zástupcova detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v 

zmysle ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, a to predovšetkým: 

 

a) zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v 

školskej jedálni prihlásiť dieťa na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na stravu v 

Školskej jedálni“, kde svojim podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel 

b) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ mimo dieťaťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

je povinný uhradiť príspevok na stravu za mesiac september najneskôr do 

5. dňa tohto mesiaca. A príspevok za ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza vopred do 20. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

c) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravy alebo prihlásiť dieťa na stravu deň 

vopred do 14:00, telefonicky na telefónnom čísle Školskej jedálne alebo osobne u vedúcej 

Školskej jedálne a/alebo u ňou povereného zamestnanca. V prípade ak zákonný zástupca 

neodhlási dieťa zo stravy na základe vyššie uvedených podmienok, je povinný uhradiť 

školskej jedálni finančnú náhradu, a to náklady na nákup potravín určeného finančného 

pásma. Tieto náklady /finančnú náhradu/ vyúčtuje Školská jedáleň zákonnému zástupcovi po 

ukončení príslušného kalendárneho mesiaca za každý neodhlásený deň (do 10. dňa 

nasledujúceho mesiaca), a zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto náhradu uhradiť školskej 

jedálni najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

Čl. 10 

Diétne stravovanie 

 



 

1. V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa, poberateľa dávky v hmotnej núdzi, životného 

minima alebo ktoré je z domácnosti kde si ani jeden člen na toto dieťa neuplatnil daňový 

bonus, vyžaduje osobitné stravovanie zmysle u st. § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., 

predovšetkým 

o šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) 

o diabetická diéta (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – cukrovka) 

o bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia) 

a) predloží zákonný zástupca dieťaťa Školskej jedálni zápisný lístok na diétne 

stravovanie spolu s písomným potvrdením od príslušného odborného lekára – 

špecialistu podľa druhu požadovanej diéty najneskôr do 15.9. príslušného školského 

roka alebo kedykoľvek počas školského roka, bezodkladne po tom, ako u dieťaťa 

vznikne potreba diétneho stravovania podľa písomného potvrdenia od príslušného 

odborného lekára – špecialistu; 

b) riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na diétne stravovanie; 

c) ak riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne stravovanie, poskytne 

mu Školská jedáleň diétne stravovanie, ak ho zabezpečuje. 

 

2. Ak obec Hýľov ako zriaďovateľ Školskej jedálne nemá vytvorené podmienky pre 

výroby určených diét v zmysle u st. § 140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z., predovšetkým 

o šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) 

o diabetická diéta (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – cukrovka) 

o bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia) 

vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

životného minima alebo ktoré je z domácnosti kde si ani jeden člen naň neuplatnil daňový 

bonus, dotáciu na stravu v súlade s ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z., na jeho účet, t. j. vo 

výške 1,30 eur na deň,a to vždy najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca, v ktorom mala byť diétna strava dieťaťu poskytnutá v Školskej 

jedálni, s výnimkou mesiaca december príslušného školského roka, kedy bude dotácia 

vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa do 31.12. príslušného školského roka. 

Nárok na vyplatenie dotácie v termíne podľa tohto ustanovenia vzniká zákonnému 

zástupcovi dieťaťa najskôr dňom doručenia písomného potvrdenia od príslušného 

odborného lekára – špecialistu o druhu požadovanej diéty Školskej jedálni. Zákonný 

zástupca dieťaťa je rovnako povinný doručiť Školskej jedálni najneskôr po uplynutí 6 

mesiacov od doručenia potvrdenia odborného lekára - špecialistu aktualizované 

potvrdenie o požadovanej diéte. V prípade ak zákonný zástupca nepredloží Školskej 

jedálni aktualizované potvrdenie o požadovanej diéte najneskôr do uplynutia 6 mesiacov 

od predloženia posledného písomného potvrdenia, obec Hýľov ako zriaďovateľ Školskej 

jedálne stráca povinnosť vyplácať zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v deň 

nasledujúci po uplynutí 6 mesiacov od doručenia písomného potvrdenia o požadovanej 

diéte. 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých 



 

zriaďovateľom je Obec Hýľov zverejnený na úradnej tabuli obce Hýľov a na internetovej 

stránke obce Hýľov. 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hýľove 

dňa a schválilo ho uznesením č. ............./2022. 

3. VZN č. 1/2022 nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

4. VZN č. 1/2022 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade 

v Hýľove a na internetovej stránke obce Hýľov. 

 

Čl. 12 

Zrušovacie ustanovenia 

 

VZN č. 1/2021zo dňa 26.10.2021, VZN č. 2/2019 zo dňa  30.07.2019 a dodatok č. 1 

k VZN č. 2/2019 zo dňa 11.02.2021  strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti 

nového VZN       č.1/2022. 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. 1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, vychádza z platnej právnej úpravy 

Slovenskej republiky, predovšetkým zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a zo zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách. 

2. Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi 

príslušných škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté 

osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov na 

školách.  

3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

Hýľov v lehote uvedenej v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

4. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. xxxxx/2022 zo dňa       

.2022.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť 15. dňom vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Hýľov a od zverejnenia na webovom sídle obce Hýľov a účinnosť od 

01.01.2023. 

 

V Hýľove dňa : ….............................. 

  

 Bc. Júlia Kočíková 

   starosta obce 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

OBEC HÝĽOV 
 

 

 
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle 

neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území obce Hýľov 

 

 

 

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Hýľove dňa ............... 

 uznesením č. .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov 
dňa: 

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 zvesený z úradnej tabule obce Hýľov dňa:  

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 zverejnený na internetovej stránke obce 

Hýľov dňa: 

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 stiahnutý z internetovej stránky obce Hýľov 
dňa: 

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa:  

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov 
dňa: 

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 



 

Obecné zastupiteľstvo v Hýľove sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

ustanovenia zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov, uznieslo na tomto: 

Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Hýľov č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Hýľov v zmysle neskoršieho Dodatku č. 1. 

 

Čl. I 

 

1.  v II. časti VZN č. 5/2013 : Miestne dane – Daň z nehnuteľnosti,  odsek:  Spoločné 

ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti  § 11 oslobodenie od dane a zníženie dane sa dopĺňa nový 

bod č. 3., ktorý znie: 

 

- Daň do 3 € obec nevyrubuje. 

2. v - III. časti Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013 : Miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady, v článku III. : Sadzby poplatku  sa bod 1. nahrádza novým textom, 

ktorý znie:  

 

1. Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je: 

 0,0657 €/osoba/kalendárny deň čo predstavuje 24,-€/osoba/rok 

 63,44 €/rok - jednorazový ročný poplatok za likvidáciu odpadu pri zakúpení ďalšej 

zbernej nádoby označenej zberovou spoločnosťou 

 2,44 € - jednorazové odpadové vrecia, ktoré sú označené zberovou spoločnosťou. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013  a Dodatku č. 1 ostávajú v 

platnosti. Obecné zastupiteľstvo v Hýľove sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 2 k VZN 

č. 5/2013 na svojom zasadnutí dňa ............, uznesením č. ........... 

 

2. Tento Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013  a Dodatku č. 1 nadobúda 

účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

V Hýľove, dňa 

 

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

Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce 

 

 

 



 

Príloha č.3 

Ing. Daša Polončáková 
Juhoslovanská 5, 040 13 Košice 

Audítor . licencia SKAU 678 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 

o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy 

obce Hýľov za rok 2021 



 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 

pre starostku a obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov 

 

 

I. Správa z auditu účtovnej závierky 

 

Názor 

 

Uskutočnila som audit účtovnej závierky Obce Hýľov, ktorá obsahuje súvahu k 31. 

decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, 

ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o 

finančnej situácii Obce Hýľov k 31. decembru 2021 a o výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

 

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 

Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 

v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky Obec 

Hýľov som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a 

doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, 

relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto 

ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, 

poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 

pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje 

za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 

v dôsledku podvodu alebo chyby. 

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 

Obce Hýľov nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 

nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 

nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve. 

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). 



 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 

audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 

toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 

významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 

alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 

uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Obce Hýľov podľa požiadaviek 

zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách 

ukladá audítorovi toto overenie vykonať. 

 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas 

celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. 

Okrem toho: 

 Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy 

reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné 

na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 

dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 

zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 

obídenie internej kontroly 

 Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla 

navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 

vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti 

 Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 

účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené 

štatutárnym orgánom 

 Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 

záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 

okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Obce Hýľov 

nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota 

existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie 

uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať 

môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 

vydania mojej správy audítora 

 Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 

informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 

transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 

požiadaviek zákona o účtovníctve. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s 

informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré 

som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 

Posúdila som, či výročná správa obce Hýľov obsahuje informácie, ktorých uvedenie 

vyžaduje zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

 informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s 

účtovnou závierkou za daný rok 

 výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som 

získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné 

nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy 

audítora. V tejto súvislosti konštatujem, že som nezistila významné nesprávnosti vo výročnej 

správe, okrem tých, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, a ktoré som uviedla v časti I.Správa 

z auditu účtovnej závierky. 

 

 

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

 

Správa z overenia dodržiavania povinností Obce Hýľov podľa požiadaviek 

zákona 

o rozpočtových pravidlách 

 

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov 

konštatujem, že Obec Hýľov konala v roku 2021 v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 

 

Košice 9.12.2022  Ing. Daša Polončáková 

Licencia SKAU č. 678 

Juhoslovanská 5, 040 13 Košice 



 

Príloha č. 4 

Hlavný kontrolór Obce Hýľov, Ing. Gabriela Dorovová 
 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov 

 
p r e d k l a d á m Obecnému 

zastupiteľstvu obce Hýľov 

 
 

- Správa k záverečnému účtu obce za rok 2022, 
- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, 
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej kontrole – 

vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry, pokladničné doklady, 
bankové výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2022 a 1.štvrťrok 2023, 

- kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2022, 
- kontrola výberu školného v MŠ v zmysle VZN obce v roku 2022, 
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2023. 

 
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo, 
kontroly vykonávané na základe žiadosti starostu obce, ak vec neznesie odklad a kontroly mimo plánu 
kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych 
predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly. 

 
OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ 

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v 
podmienkach mestskej samosprávy. 
2. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 
3. Vedenie evidencie a preverovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. 
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
Smernicou o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. 

4. Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov a 
pracovníkov obcí. 

 
V prípade, že sa niektoré kontroly nevykonajú v danom období, automaticky sa presúvajú do 2.polroka 2023. 

 

 

Zverejnené v obci dňa: 28.11.2022 
 

 

Spracovala: ................................................ 
Ing. Gabriela Dorovová 
 
 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2023 



 

Príloha č.5 

 
 

 

 

Individuálna výročná správa   

Obce Hýľov 

za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

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

Bc. Júlia Kočíková  

starostka obce 
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1. Úvodné slovo starostky obce 

Vážení spoluobčania, 

výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí vecne príslušných 

orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie významných investičných, kultúrnych a spoločenských 

aktivít. Zachytáva podrobný opis stavu a činností vykonávaných obcou a verne zachytáva stav 

hospodárenia obce pri zabezpečovaní základných činností a uspokojovania potrieb občanov. 

Samozrejme, najlepšie posúdiť kvalitu odvedenej práce môžu len samotní občania obce. Obec 

Hýľov získala v roku 2021 z Environmentálného fondu podporu vo formou dotácie na 

vybudovanie zásobného vodovodného potrubia pre občanov našej obce. Projekt bude 

realizovaný v roku 2022 so spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov. 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 
 rekonštrukcia a modernizácia priestorov obecného úradu 
 obstaranie a inštalácia prevádzkového zariadenia obecného úradu 
 realizácia projektu Karpatská Nadácia pod názvom „Kaštieľná oáza“ 
 stavebné úpravy a oprava vstupných schodov obecného úradu 
 obstaranie nehmotných aktív - územný plán obce 
 zemné práce -úprava terénu " Prameň - Švečková lúka" 
 vypracovanie dokumentácie k obstaraniu vodovodného potrubia 

Aj v roku 2021 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili 

potreby našich občanov. Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obce dosiahne, na každý 

pozitívny krok dopredu k lepšiemu životu našich spoluobčanov. 

Obec Hýľov, aj keď patrí medzi menšie obce v okrese, aktívne sa zapája do 

kultúrnospoločenského diania. Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a 

ponúknime nové a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim deťom. 

Kultúrne akcie roku 2021 boli kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie . 

Cieľom obce je aj naďalej získavanie finančných prostriedkov na rôzne projekty, ako sú 

zveľaďovanie verejného priestranstva a rekonštrukciu budovy obecného úradu k spokojnosti 

všetkých občanov. Obec dosiahla za sledované obdobie prebytok rozpočtového hospodárenia, 

čo vytvára ďalšie zdroje na jej rozvoj, zlepšovanie životného prostredia a podporu kultúrno - 

spoločenského života v obci. Osobitné poďakovanie patrí členom testovacích tímov a to 

zdravotníckemu a administratívnemu personálu a dobrovoľníkom, ktorí zabezpečovali 

testovanie na COVID 19 v našej obci v roku 2021. 

Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou a obetavosťou pomáhajú 

zveľadovať našu obec, na ktorú sme všetci hrdí. 

 

S úctou Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce Hýľov 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Hýľov 

Sídlo: Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov 

 

IČO: 00324230 

DIČ: 2021235997 

 

Štatutárny orgán obce: starostka 

Telefón: 

 

Telefón: +421 55 696 71 94 

Tel. č. - starostka: +421 918 656 974 

Tel. č. - pracovníčka 

OcÚ: 

+421 911 890 695 

Fax: +421 55 696 71 94 

E-mail: hylov@centrum.sk 

Web: http://www.obechylov.sk/ 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce :  Bc. Júlia Kočíková 

Zástupca starostky obce : Bc. Ľudmila Hužvárová. 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Dorovová 

Obecné zastupiteľstvo: Vladimír Bernát 

     Bc. Ľudmila Hužvárová 

           RNDr. Lenka Maliničová  

        Marcel Pancák  

        Viera Štefanovičová 

 

Obecný úrad: 

Administratívny a ekonomický úsek: 

 

 

Materská škola: 
Valéria Pancáková 

 

Helena Kováčová 

Lenka Tirpáková 

Paulína Ondrejová 

 

Školská jedáleň pri MŠ: 

Mária Findoráková 

mailto:hylov@centrum.sk
http://www.obechylov.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce: 

Obec Hýľov združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec ako samostatný 

územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Pri svojej činnosti sa riadi uvedeným zákonom, Ústavou Slovenskej republiky, 

ostatnými právnymi predpismi, vyhláškami a vnútornými predpismi obce. 

Vízie obce: 

Záujmom obyvateľov obce je žiť zdravým spôsobom života a v obci s priaznivým životným 

prostredím. Záujmom obce je toto zabezpečiť a tak zatraktívniť obec pre obyvateľov, 

potenciálnych obyvateľov a rekreantov. Obec Hýľov definovala víziu svojho územia 

nasledovne: zabezpečiť svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým 

ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a 

zachovanými prirodzenými biotopmi; ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné 

služby občianskej vybavenosti, sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na 

príjemné športové a kultúrne vyžitie; umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a 

vzdelávaniu. 

Ciele obce: 

Dobudovaním a rekonštrukciou vodovodu a revitalizáciou vodných zdrojov zabezpečiť 

plynulé zásobovanie pitnou vodou. Rozvíjaním prírodného a kultúrneho potenciálu územia a 

zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné podmienky 

miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce. 

 

5. Základná charakteristika Obce Hýľov 

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

 

5.1.Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : región Rudohorie 

 

Obec Hýľov leží v styku východných častí Slovenského Rudohoria a severozápadnej časti 

Košickej Kotliny. Kataster obce sa rozprestiera na svahovom pahorku. Z východnej strany 

hraničí s chotárom obce Nižný Klatov, zo severnej strany s chotárom Vyšný Klatov až po 

chotár obce Zlatá Idka, ktorý sa tiahne zo západnej strany z juhu s chotármi obce Šemša a 

Bukovec. 

 

Susediace mestá : mesto Košice, 

Susediace obce: Bukovec, Zlatá Idka , Vyšný Klátov, Nižný Klátov. 

 

Celková rozloha obce : 23,86 km2 - 2 386 ha 

Nadmorská výška : 490 m. n. m. 
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5.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 480 | 
Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 454 | rozdiel (2011-2001): 26 

Hustota a počet obyvateľov : 21,21 obyvateľa/ km2, 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2021 : 539 obyvateľov 

Rok 2021 : celkový prírastok obyvateľstva v roku 2021  : 27 

 

Národnostná štruktúra : 

Národnosť Slovenská 93,13 % 

Národnosť Česká 0,42 % 

Národnosť nezistená 6,46 ¨% 

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímska katolícka cirkev 

Vývoj počtu obyvateľov : nárast 

 

 

5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci : 

Štatistika UoZ – obec Hýľov- počet nezamestnaných k 31.12.2021: 

12 nezamestnaných z toho 5 mužov a 7 žien. 
 

Vývoj nezamestnanosti v roku 2021 : mierne klesajúca 

 

 

 

5.4 Symboly obce 

Pečať obce - Erb obce 
 

 

 

5.5 História obce 

Prvá zmienka o obci je z roku 1318 Hyleupothoka. V ďalšom historickom vývoji sa názov 

obce menil nasledovne: 1319 Hyluupotaca, 1332 Hylow, 1401 Hillyo, 1427 Hylow, 1491 

Hyllyo, 1630 Hilyo, 1650 do Hilowa, 1773 Hillow. Po maďarsky sa obec úradne nazývala 

Hilyó. 

Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku 1960 sa 

obec začlenila pod okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj. 

V 18. storočí ťažili v obci železnú rudu a vozili ju do Zlatej Idky, varili tiež pivo. 

V 1. polovici 19. storočia bol v prevádzke železný hámor. 
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5.6 Pamiatky - Kostol svätej Barbory 

 

Charakteristickým znakom obce a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v 

ústrednom zozname pamiatkového fondu je Rímsko - katolícky kostol svätej Barbory. 

Aktuálne pôsobiaci duchovný otec ThDr. Pavol Bugoš, PhD. 

 

5.7 Najvýznamné osobnosti obce 

Duchovný otec – Mgr. Peter Gombita 

kňaz, ktorý svoj život zasvätil pomáhaniu ľuďom na okraji spoločnosti a ktorý naďalej 

spolupracuje s vedením obce Hýľov pri rôznych obecných podujatiach. 

 

6. Plnenie úloh obce 

 

6.1 Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Hýľov č. 44 

6.2 Zdravotníctvo 

Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce 

dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do blízkeho mesta Košice. 

6.3 Sociálne zabezpečenie a podnikanie 

Obec v roku 2021 neposkytovala opatrovateľskú službu. 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na: podporu dôchodcov, organizáciu stretnutia pri príležitosti životných jubileí, 

posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

6.4 Kultúra 

Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude 

orientovať na: organizovanie tradičných kultúrnych podujatí. 

V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži miestnej samospráve, ale aj obyvateľom na 

organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinných osláv a stretnutí. 

Obec organizuje kultúrne podujatia ako je Deň matiek, Posedenie s dôchodcami, 

Karneval a Fašiangy . 

V roku 2021 boli kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19. 

6.5 Hospodárstvo 

Rok 2021 : 

Právnicke osby v obci spolu : 24 

Z toho -  neziskové právnické osoby :   4 
- ziskové právnické osoby : 20 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny Hasička - Môj obchod 

- Pizzeria 
- Expreso-bar 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Firma Dachprod– výroba strešných okien, kovovýroba 
- Firma VVS , a. s. Košice - ČOV 

- Slovenský vodohospodársky podnik Hrádza Bukovec 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Drobní roľníci 
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7. Rozpočet obce na rok 2021 a jeho plnenie 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 

 

Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.02.2021 uznesením č.2/2021 

Zmeny rozpočtu: 

- zmena rozpočtu schválená dňa 26. 10. 2021 uznesením č.30/2021 

- zmena rozpočtu schválená dňa 29. 12. 2021 uznesením č.43/2021 

 

 

Uznesením OZ Hýľov č. 25/2014 zo dňa 24. 6. 2014 , bola využitá možnosť zostavovania a 

predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry v zmysle § 4 odst. 5 zákona 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n. p. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

 

 

 Schválený rozpočet Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 589 984,00 959 181,00 559 383,60 

z toho :    
Bežné príjmy 219 380,00 263 052,00 256 787,04 

Kapitálové príjmy 363 000,00 635 204,00 271 677,35 

Finančné príjmy 7 604,00 60 925,00 30 919,21 

    

 
Výdavky celkom 

 
589 984,00 

 
941 329,00 

 
264 491,97 

Z toho :    
Bežné výdavky 215 234,00 252 888,00 239 706,06 

Kapitálové výdavky 368 750,00 682 441,00 19 603,71 

Finančné výdavky 6 000,00 6 000,00 5 182,20 

    

Rozpočtové hospodárenie 

obce 

   
269 154,62 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

959 181,00 € 559 383,60 € 58,31 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 959 181,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 559 383,60  EUR, čo predstavuje 58,31 % plnenie. 

 

Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

263 052,00 € 256 787,04 € 97,61 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 263 052,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 256 787,04 EUR, čo predstavuje 97,61 % plnenie. 

 

a) daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

208 100,00 € 208 172,62 € 100,03 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 188 072,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 188 072,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %. 

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 8 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 428,67 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 754,90 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 673,77  EUR. 

 

Daň za psa – 366,00 € 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 305, 95 € 

 

 

b) nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

27 588,00 € 23 146,36 € 83,90 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 255,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 980,40 EUR, čo 

je 87,82 % . Príjem je z  prenajatých budov, priestorov a objektov . 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 23 883,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 078,83 EUR, 

čo je 88,25 % plnenie. 

 

c) iné nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 450,00 € 87,13 € 6,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 450,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

87,13 EUR, čo predstavuje 6,00 % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 27 364,00 EUR bol skutočný príjem 

vo výške 25 468,06 EUR, čo predstavuje 93,07 % plnenie. 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR, Košice – okolie 1 595,20 HN – strava predškoláci MŠ 

Okresný úrad Košice – okolie 166,98 REGOB- BV 

Krajský školský úrad Košice 1 982,00 Predškolská výchova MŠ - BV 

Krajský školský úrad Košice 285,00 Špecifiká MŠ - BV 

ÚPSVaR, Košice – okolie 3 362,90 Rozvoj zamestnanosti - BV 

Okresný úrad Košice – okolie 30,80 Register adries - BV 

Štatistický úrad 2 954,34 Sčítanie domov a bytov – BV 

Karpatská nadácia 1 836,00 Kaštielná oáza 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 Poskytovateľ   Suma v EUR   Účel  

ÚPSVaR, Košice – okolie 14 300,00 Testovanie - Covid 19 

   

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19 

- dotácia za Testovanie Covid 19 vo výške 14 300,00 Eur bola použitá na bežné 

výdavky obce a zakúpenie OTE zariadenia pre obecný úrad . 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 
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Kapitálové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

635 204,00 € 271 677,35 € 42,77 

 

Granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných 632 789,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 269 262,88 

EUR,čo predstavuje 42,55  % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny Fond 269 262,88 € Vodovodná prívodová rada VV 

   

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a budú použité v roku 

2022 v súlade s ich účelom. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

Z rozpočtovaných 2 415,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 414,47 EUR, čo 

predstavuje 99,97 % plnenie. 

 

 

1. Príjmové finančné operácie: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

60 925,00 € 30 919,21 € 50,74 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 60 925,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 30 919,21 EUR, čo predstavuje  50,74 % plnenie. 

 

 

V roku 2021 boli  zapojené do rozpočtu : 

- nevyčerpané prostriedky 2020 zo školského stravovania v sume 1 456 ,45 EUR 

- zapojenie do rozpočtu obce prevod z rezervného fondu v sume 11 024,41 EUR 

- zapojenie do rozpočtu obce zostatok  hmotná núdza v sume 237,60 EUR 

- zapojenie do rozpočtu obce zostatok dotácia SDaB v sume 1 098,94 EUR 

- zapojenie do rozpočtu obce preklenovací úver v sume 17 101,81 EUR 
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 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

941 329,00 € 264 491,97 € 28,09 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 941 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 264 491,97  EUR, čo predstavuje 28,09 % čerpanie. 

 

Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 
zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

252 888,00 € 239 706,06 € 94,78 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 252 888,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 239 706,06  EUR, čo predstavuje 94,78 % čerpanie. 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 98 063,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 

v sume 96 789,01  EUR, čo je 98,70 % čerpanie. 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 36 577,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 36 238,97  EUR, čo je 99,07  % čerpanie. 

 

Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 111 717,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 100 767,94 EUR, čo je  90,19  % čerpanie. 

 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 031,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 5 731,69  EUR, čo predstavuje  95, 03  % čerpanie. 

 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 

19. Dotácie boli krátené čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom 

sektore. 
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Splácanie úrokov a ostatné platby 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 178,45  EUR, čo predstavuje 35, 69  % čerpanie. 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2021 % čerpania 

682 441,00 € 19 603,71 € 2,87 

   

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 682 441,00EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2021 

v sume 19 603,71 EUR, čo predstavuje 2,87 % čerpanie . 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia – Obecný úrad 

Z rozpočtovaných 17 102,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 

v sume 17 101,81 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 

 

a) DHM OTE – prevádzkové zariadenia 

Z rozpočtovaných 1800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 

v sume 1 751,90 EUR, čo predstavuje 97,32 % čerpanie. 

 

c) Obstaranie nehmotných aktív – ÚP obce 

Z rozpočtovaných 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 

v sume 750,00 EUR, čo predstavuje 100,00  % čerpanie. 

 

 

Výdavkové finančné operácie 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

6 000,00 € 5 182,20 € 86,37 

 

Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých. 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2021  v sume 5 182,20  EUR, čo predstavuje  86,37 % čerpanie 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

Bežné príjmy spolu 256 787,04 

z toho : bežné príjmy obce 256 787,04 

bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 239 706,06 

z toho : bežné výdavky obce 239 706,06 

bežné výdavky RO 0,00 

Bežný rozpočet 17 080,98 

Kapitálové príjmy spolu 271 677,35 

z toho : kapitálové príjmy obce 271 677,35 

kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 19 603,71 

z toho : kapitálové výdavky obce 19 603,71 

kapitálové výdavky RO 0,00 

Kapitálový rozpočet 252 073,64 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 269 154,62 

Vylúčenie z prebytku 271 245,53 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 

294 891,63 

Príjmové finančné operácie 30 919,21 

Výdavkové finančné operácie 5 182,20 

Rozdiel finančných operácií 25 737,01 
PRÍJMY SPOLU 559 383,60 

VÝDAVKY SPOLU 264 491,97 

Hospodárenie obce 294 891,63 

Vylúčenie z prebytku 271 245,53 

Upravené hospodárenie obce 23 646,10 

 

 

 

 

 

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2021 podľa upraveného 

hospodárenia obce bude vo  výške 23 646,10  EUR. 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva. 

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

8.1 A K T Í V A 

 

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 861 096,09 1 115 719,13 

Neobežný majetok spolu 805 000,73 767 380,84 

z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3800,01 3800,01 

Dlhodobý hmotný majetok 801 200,72 763 580,83 

Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 56 095,36 348 338,29 

z toho :   
Zásoby 32,79 561,60 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky 4 848,68 4 465,25 

Finančné účty 51 213,89 343 311,44 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
krát. 

  

Časové rozlíšenie   

 

P A S Í V A 

 

 

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 861 096,09 1 115 719,13 

Vlastné imanie 316 794,56 323 112,38 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely   
Fondy   
Výsledok hospodárenia 316 794,56 323 112,38 

Záväzky 23 512,70 302 918,77 

z toho :   
Rezervy 1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 336,54 269 802,08 

Dlhodobé záväzky 412,35 217,03 

Krátkodobé záväzky 12 093,15 11 309,39 

Bankové úvery a výpomoci 8 670,66 20 590,27 

Časové rozlíšenie 520 788,83 489 687,98 
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Stav úverov k 31.12.2021 

Dlhodobé úvery : 

Obec spláca dlhodobý úver prijatý na spolufinancovanie investícií, na ktoré boli poskytnuté 

nenávratné dotácie z Európskych fondov. Splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov 

mesačné. 

Zostatok úveru k 31.12.2020 bol vo výške 8 670,66 EUR. 

Zostatok úveru k 31.12.2021 bol vo výške 3 488,46 EUR. 

 

Krátkodobé úvery : 

Obec v roku 2021 prijala krátkodobý preklenovacím úver na pred financovanie 

a spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Obce Hýľov. 

Zostatok krátkodobého úveru k 31.12.2021  bol vo výške 17 101,81 EUR. 

 

 

8.3. Pohľadávky 

 

 

 

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12 
2020 

Zostatok 
k 31.12 
2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 4 848,68 1855,97 

Pohľadávky po lehote splatnosti  2609,28 

 

 

 

8.4. Záväzky 

 

 

 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 
2020 

Zostatok 
k 31.12 
2021 

Záväzky do lehoty splatnosti 12 093,15 11 309,39 

Záväzky po lehote splatnosti   

 

 

9.  Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov Hospodársky výsledok za 2021 

 - vývoj nákladov a výnosov 



17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

ospodársky výsledok kladný v sume 17 688,61 EUR bol zúčtovaný na účet 

428 – Nevysporiadany HV minulých rokov 

Náz
ov 

Skutočnosť k 

31.12. 2020 

Skutočnosť k 31.12.2021 

Náklady 263 748,01 286 392,93 

50 – Spotrebované nákupy 32 820,91 33 071,30 

51 – Služby 40 007,85 44 492,07 

52 – Osobné náklady 127 590,33 130 939,69 

53 – Dane a poplatky 6 823,72 8188,61 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

 7 320,76 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

55 199,00 61 281,28 

56 – Finančné náklady 966,20 1 099,22 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a 
náklady 
z odvodov príjmov 

340,00  

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 290 015,42 304 081,54 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

6 494,49 7 173,99 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

206 374,12 219 932,31 

64 – Ostatné výnosy 1 950,12 6 088,31 

66 – Finančné výnosy   

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach 

75 196,69 70 386,93 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

26 267,41 17 688,61 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

26 267,41 17 688,61 
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10. Ostatné dôležité informácie: 

 

 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Stav úverov k 31.12.2021 

Dlhodobé úvery : 

 

Obec spláca dlhodobý úver prijatý na spolufinancovanie investícií, na ktoré boli poskytnuté 

nenávratné dotácie z Európskych fondov. Splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov 

mesačné. 

Zostatok úveru k 31.12.2020 bol vo výške 8 670,66 EUR. 

Zostatok úveru k 31.12.2021 bol vo výške 3 488,46 EUR. 

Krátkodobé úvery : 

Obec    v roku    2021    prijala    krátkodobý   preklenovacím    úver    na    pred    financovanie 

a spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Obce Hýľov. 

Zostatok krátkodobého úveru k 31.12.2021  bol vo výške 17 101,81 EUR. 

 

10.1.Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

 

Rekonštrukcia a modernizácia – Obecný úrad v sume 17 101 ,81 € 

 

Nákup DHM OTE – prevádzkové zariadenia v sume 1 751,90 € 

 

Obstaranie nehmotných aktív – ÚP obce v sume 750,00 € 

 

 

10.2. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2022 a budúcich rokoch: 

Obec: 

-Vodovod - Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie 

- spoluúčasť obce v sumu 14 199,43 € 

- doplnenie zmeny územného plánu obce z cudzích zdrojov 

Verejný vodovod : 

- Environmentálny fond – projekt Vodovod - Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie 

- Dotácia z Environmentálneho fondu maximálne v sume 269 789,00 € 

- revitalizácia vodných zdrojov 

Materská škola a školská jedáleň: 

- zhotovenie prístrešku v areáli Materskej školy 

Verejné osvetlenie : 

- výmena úsporných svietidiel Verejného osvetlenia II. Etapa 

- údržba a servis verejného osvetlenia 
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10.3.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

 

10.4. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je 

možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie 

na účtovnú jednotku. 

Aj v roku 2021 pandémia negatívne ovplyvnila mnoho krajín. Situácia sa 

neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne 

vplyvy majú za následok zníženie príjmov z podielových daní. 

 

 

 

 

Predkladá: Bc. Júlia Kočíková 

 

 

V Hýľove : 4. 10. 2022 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: 

 Súvaha, 

 Výkaz ziskov a strát, 

 Poznámky 

 

 


