ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obci Hýľov
konaného dňa 11. novembra 2022
Prítomný: Bc. Júlia Kočíková, starosta obce
Prítomní poslanci: Ing. Ondrej Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár, Marcel
Pancák, Viera Štefanovičová
Ospravedlnení poslanci:

-

Neospravedlnení poslanci:

-

Ďalší prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1.
Otvorenie zasadnutia. Štátna hymna.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
4.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému
starostovi.
5.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení
poslancom novozvoleného zastupiteľstva.
6.
Príhovor starostu obce.
7.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
8.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
9.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
10.
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
11.
Určenie platu starostu.
12.
Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného obdobia 2018-2022.
13.
Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
14.
Diskusia.
15.
Záver.

Priebeh rokovania:
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Kočíková privítala všetkých prítomných na Ustanovujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Hýľov a poprosila prítomných, aby vstali kým zaznie hymna
Slovenskej republiky.
K bodu 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľa zápisnice nasledovne:
Zapisovateľ: Valéria Pancáková
Overovatelia zápisnice: Marcel Pancák, Bc. Ľudmila Hužvárová
Poslanci za tento návrh hlasovali:
Hlasovanie č.1:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová, Ľudmila
Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 3./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Starostka obce poprosila predsedníčku volebnej komisie, aby sa ujala slova. Ing. Tatiana
Chovanová informovala prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. Počet
voličov zapísaných v zoznamoch voličov bolo 429, počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania
bolo 290 – čo predstavuje 67,59 % účasť.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:
Počet hlasov
1.

Ondrej Bernát.

HLAS – sociálna demokracia

220

2.

Marcel Pancák

Kresťanskodemokratické hnutie

211

3.

Viera Štefanovičová

Sme rodina

195

4.

Ľudmila Hužvárová

HLAS – sociálna demokracia

181

5.

Branislav Kolesár

HLAS – sociálna demokracia

176

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva a v ich rámci v
poradí podľa počtu získaných hlasov:
1.

Lenka Maliničová

Kresťanskodemokratické hnutie

2.

Peter Vasko

Sloboda a Solidarita

155
51

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
1.

Júlia Kočíková

Hlas - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie

2.

Peter Vasko

Sloboda a Solidarita

260
22

Za starostu obce Hýľov bola zvolená
1.

Júlia Kočíková

Hlas - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie

260

Zhodnotila priebeh volieb, skonštatovala, že voľby prebehli problémov a neboli zaznamenané
žiadne priestupky. Na záver zablahoželala novozvolenej starostke a poslancom k úspešným
voľbám a popriala im mnoho úspechov pri plnení cieľov.
Poslanci berú na vedomie
Hlasovanie č. 3:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi
Zvolená starostka p. Júlia Kočíková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a potvrdila ho
svojim podpisom. Predsedníčka volebnej komisie Ing. Tatiana Chovanová jej odovzdala
Osvedčenie o zvolení.
K bodu 5./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení
o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva.
Starostka obce vyzvala zvoleného poslanca Ing. Ondreja Bernáta k prečítaniu sľubu, následne boli
jednotliví poslanci vyzvaní k zloženiu sľubu vyjadrením sa „Tak sľubujem“ a potvrdili ho svojim
podpisom. Starostka obce skonštatovala, že zložením sľubu poslanci splnili svoju zákonnú
povinnosť a ujali sa mandátu poslanca obce Hýľov a následne odovzdala poslancom OZ
Osvedčenie o zvolení.
K bodu 6./ Príhovor starostu obce
Starostka obce zablahoželala poslancom k ich zvoleniu. V krátkom príhovore starostka
zablahoželala k získaniu mandátu, zdôraznila dôležitosť mandátu. Vyzvala na spoločnú prácu
s prosbou aby práca bola konštruktívna a vecná. Informovala poslancov OZ o svojich predstavách
o spolupráci s poslancami v nastavajúcom volebnom období, zdôraznila aby obdobie bolo plodné
s dobrými výsledkami.

K bodu 7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Starostka obce dala hlasovať o programe Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Hýľov:
Poslanci za tento návrh hlasovali:
Hlasovanie č.2:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

Starostka obce skonštatovala, že kvórum bolo naplnené a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu 8./ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starostka navrhla nezriaďovať komisie, nakoľko v predošlom volebnom období tieto komisie
neboli funkčné.
Poslanci berú na vedomie:
Hlasovanie č. 4:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 9./ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
Starostka obce navrhla predsedu a členov komisie nasledovne:
Predseda: Viera Štefanovičová
Členovia: Marcel Pancák
Branislav Kolesár

Poslanci za tento návrh hlasovali:
Hlasovanie č.5:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 10./ Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Ing. Dorovová, hlavná kontrolórka obce vysvetlila aké má právomoci poslanec v zmysle § 12
zákona č. 369/1990 Zb.
Starostka obce navrhla, aby poslankyňu Ľudmilu Hužvárovú poverili zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a 2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
Poslanci za tento návrh hlasovali:
Hlasovanie č.6:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 11./ Určenie platu starostu.
Starostka obce odovzdala slovo Ing. Dorovovej, hlavnej kontrolórke obce.
Ing. Dorovová informovala, že v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 1,83 násobku priemernej mzdy v
národnom hospodárstve podľa § 4 ods. 1 zvýšený o 10 % mesačne, pričom obecné zastupiteľstvo
môže plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Ľudmila Hužvárová sa ujala slova a navrhla zvýšenie platu o 10 % odôvodnila to tým, že za celé
volebné obdobie starostka obce nemala zvýšený plat a mierne navýšenie jej bolo schválené na
dobu určitú od 01.01.2022 do 30.6.2022 len raz a to po ukončení rekonštrukcie prívodovej rady.
Všetci poslanci vyjadrili súhlas a pripojili sa k názoru poslankyne Ľudmily Hužvárovej
a odsúhlasili 10 % navýšenie.

Poslanci hlasovali o zákonom stanovenej výške platu 2 438 € (v hrubom vrátane 10 % navýšenia).
Hlasovanie č.7:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 12/ Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného obdobia 20182022.
Starostka obce predložila návrh na vyplatenie náhrady platu starostu obce Hýľov za nevyčerpanú
dovolenku v rozsahu 8 dní zo zostávajúcich 13 dni.
Poslanci za tento návrh hlasovali:
Hlasovanie č.8:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Ondrej Bernát, Marcel Pancák, Viera Štefanovičová,
Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár

K bodu 13/ Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Starostka obce poverila Ing. Ondreja Bernáta, zastupovaním starostky obce v rozsahu
určenom v poverení. Ten poverenie prijal.
Poslanci berú na vedomie:
Hlasovanie č.9:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Marcel Pancák, Viera Štefanovičová, Ľudmila
Hužvárová, Branislav Kolesár
Ondrej Bernát

K bodu 14/ Diskusia
K tomu bodu nemali prítomní žiadne dotazy. Starostka oboznámila poslancov o rozpracovaných
projektoch : „Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov“, „Zníženie spotreby
energie pri prevádzke budovy Kultúrny dom a Obecný úrad Hýľov“, zakúpenie kompostérov pre
biologický rozložiteľných odpadov formou dotácie. Zároveň zhodnotila úspešne ukončené
projekty do ktorých sa obec zapojila. Oznámila, že projekt „ Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol
ukončený a bola zaslaná žiadosť na PPA o refundáciu prostriedkov, ktoré doposiaľ neboli
poukázané.
Vyzvala poslancov aby na najbližšom zastupiteľstve predložili svoje návrhy a podnety čo bude
potrebné na budúci rok zrealizovať, ďalej požiadala aby sa vyjadrili k spôsobu vyúčtovania
poplatku za odpad (čip alebo paušál).

K bodu 15/ Záver
V závere sa p. starostka poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie
o 19.30 ukončila.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Výsledky komunálnych volieb v obci Hýľov

Zapisovateľ:
Valéria Pancáková

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľudmila Hužvárová

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

Marcel Pancák

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

V Hýľove dňa 11.11.2022

.............................................................
Bc. Júlia Kočíková, starosta obce

