Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.06.2020 o 17:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce;
poslanci OZ: Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, RNDr. Lenka Maliničová, PhD., Viera
Štefanovičová;
Ďalší prítomní: Ing. Michaela Horňáková, Gabriel Horňák, Jozef Mijenský, František Petrík

Ospravedlnený: Marcel Pancák

Návrh programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020-2025
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Schválenie vecného bremena
Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku
Rôzne
Záver

Bod 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých
prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, Marcel Pancák sa ospravedlnil
z pracovných dôvodov. 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.
Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú.
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 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starostka prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.01.2020 a
skonštatovala, že všetky uznesenia podpísala, sú platné a boli splnené.
K uzneseniu č. 5/2020 zo dňa 30.01.2020:
V súvislosti s krátením podielových daní v dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením
COVID-19 bude potrebné obmedziť rozpočtové výdavky na rok 2020 na realizáciu najnevyhnutnejších
opatrení. Obec zabezpečila vypracovanie geometrického plánu pre vysporiadanie pozemkov cintorína
od SPF, samotné vysporiadanie pozemkov sa dočasne odkladá, rovnako sa odkladá realizácia oplotenia.
Ľ. H. navrhla nateraz zastabilizovanie kríža (ukotvenie, spevnenie) a V. B. navrhol zrealizovať
predprípravu na osvetlenie kríža. Dočasne sa odkladá rozširovanie verejného osvetlenia v obci.
Pramene Sviečková lúka boli oplotené, zachytený bol jeden prameň nad Sviečkovou lúkou
a zachytenie ďalšieho sa plánuje. Práce na prepojovacej šachte prameňov na Kožejovom ortáši
priebežne pokračujú.
K uzneseniu č. 6/2020b zo dňa 30.01.2020:
Po schválení žiadosti p. Tomáša Harmana o zriadenie vecného bremena, menovaný zabezpečil
vypracovanie Zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorý bol v zákonnej lehote
zverejnený na webovej stránke obce na pripomienkovanie (viac v Bode 9 zápisnice).
Bod 5 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 16.06.2019:
 bežný účet: 10.084,21 €
 účet MŠ: 1.654,32 €
 rezervný fond: 26.652,28 €
 sociálny fond: 559,64 €
 úverový účet 11.693,- €
V rámci riešenia havarijného stavu sa úspešne ukončila I. etapa rekonštrukcie prívodovej rady
vodovodného potrubia, čím sa významne znížili úniky vody. Rekonštrukcia bola hradená z rezervného
fondu. Na rekonštrukciu zvyšnej časti prívodovej rady bude v rámci najbližšej výzvy podaná žiadosť o
dotáciu z Envirofondu.
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou.
Bod 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Manželia Horňákovci by si radi ujasnili stanovisko obce k ich žiadosti o prenájom priestorov v
budove MŠ. Starostka odpovedala, že dostanú priestor v bode 11 - Rôzne.
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Bod 7 Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020 ‒ 2025
Starostka informovala prítomných, že v zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
je obec povinná vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Komunitný
plán je metóda, ktorá umožňuje plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali
špecifikám obce a potrebám jej občanov a zároveň adresnejšie a efektívnejšie využívať financie
obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné. Návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Hýľov na roky 2020 ‒ 2025 bol poslancom zaslaný e-mailom a zároveň bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky.
Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky
2020 ‒ 2025.
Bod 8 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce oznámila poslancom, že dňa 31.08.2020 končí funkčné obdobie doterajšej
hlavnej kontrolórke obce Ing. Gabriele Dorovovej. Na základe tejto skutočnosti predložila návrh na
vyhlásenie novej voľby. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra (HKO) a vyhlásenie voľby je
upravené ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Starostka navrhla termín na
uskutočnenie voľby na deň 28.07.2020 o 18:00 hod. Termín na predkladanie písomnej prihlášky do
výberového konania spolu s požadovanými dokladmi navrhla určiť do 15:30 hod. dňa 14.07.2020.
Zároveň navrhla výberovú komisiu zloženú zo všetkých poslancov OZ. Prítomní poslanci nemali námietky
a zhodli sa na rozsahu vo výške 0,2 pracovného úväzku HKO Hýľov. Poslanci hlasovali o schválení
vyhlásenia voľby HKO.
Bod 9 Schválenie vecného bremena
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2020 bola schválená žiadosť Tomáša Harmana o
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 28/3 registra C, k. ú. Hýľov vo vlastníctve obce Hýľov
(viď Uznesenie č. 6/2020b zo dňa 30.01.2020). Po schválení žiadosti, žiadateľ zabezpečil vypracovanie
Zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na
webovej stránke obce na pripomienkovanie (Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení
zmluvy o zriadení vecného bremena).
Hoci bolo schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena zaradené do programu dnešného
zasadnutia OZ, L. M. upozornila na nezrovnalosť - zverejnený zámer o uzatvorení zmluvy o zriadení
vecného bremena uvádza v čl. III, bode 3.2 povinnosť „strpieť využívanie pozemku parc. č. 28/3 registra
C na uloženie plynovej a kanalizačnej prípojky“, čo však nebolo súčasťou žiadosti p. Harmana, ktorú OZ
schválilo dňa 30.01.2020. Starostka skonštatovala, že v tomto prípade bude potrebné zámer
o uzatvorení zmluvy upraviť, aby bol jeho obsah v súlade so schválenou žiadosťou, nanovo zverejniť na
pripomienkovanie a schválenie zmluvy bude zaradené do programu ďalšieho zasadnutia OZ.
Bod 10 Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku
Dňa 10.03.2020 manželia Kolesárovci písomne požiadali obec o odkúpenie pozemku parc. č. 378/1
registra C, k. ú. Hýľov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2 vo vlastníctve obce
Hýľov. Ako dôvod žiadatelia uviedli, že pozemok majú oplotený, je súčasťou ich dvora a roky ho užívajú.
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Poslanci o predmete žiadosti diskutovali a zhodli sa na tom, že susedná parcela má viacero vlastníkov
(vrátane manž. Kolesárovcov) a predajom predmetnej obecnej parcely manželom Kolesárovcom by bolo
bránené prechodu ostatných vlastníkov na susednú parcelu. Takisto by bolo potrebné pred schválením
žiadosti dať vyhotoviť geometrický plán na presné vymedzenie parcely a zistenie skutočnosti, či
existujúce oplotenie korešponduje s hranicami parcely.
Dňa 22.04.2020 p. Jozef Mijenský písomne požiadal obec o odkúpenie pozemku parc. č. 334 registra
C, k. ú. Hýľov, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 338 m2 vo vlastníctve obce Hýľov.
Na uvedenom pozemku je postavený rodinný dom s č. 73, ktorý je vo vlastníctve a užívaní p. Mijenského.
P. Mijenský osobne vysvetlil poslancom OZ svoj zámer, že strecha jeho domu potrebuje bezodkladnú
rekonštrukciu, ale nechce sa do nej púšťať na „cudzom“ pozemku. Uviedol, že už pred 15 rokmi obec
ponúkala jeho rodine možnosť odkúpenia pozemku za 10,- Sk / m2, avšak v tej dobe na odkúpenie nemali
financie. Teraz by chcel pozemok odkúpiť za rovnakých podmienok.
L. M. poznamenala, že dom je v jeho vlastníctve a obec ako majiteľ pozemku nijako neobmedzuje
jeho aktivity súvisiace s rekonštrukciou strechy a užívaním domu. V. Š. skonštatovala, že v súčasnej dobe
obec nedisponuje takým množstvom nadbytočného nehnuteľného majetku, že by bolo v jej záujme
odpredať kompletný stavebný pozemok hlboko pod trhovú cenu. Ľ. H. poznamenala, že už v minulosti
upozorňovala na rozpredávanie obecného majetku výrazne pod cenu a je proti tomu, aby sa v tom
pokračovalo.
Poslanci OZ hlasovali a) najprv o schválení predaja obecného pozemku parc. č. 378/1 manželom
Kolesárovcom a b) o schválení predaja obecného pozemku parc. č. 334 Jozefovi Mijenskému.

Bod 11 Rôzne
Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie
Dňa 01.06.2020 obec obdržala žiadosť z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Košice - okolie o zaslanie vyjadrenia k spôsobu zabezpečenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a
vykonávaním záchranných prác v obci. Starostka vysvetlila prítomným, že podľa § 33 Zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak má obec viac ako 500 obyvateľov, má povinnosť zriadiť dobrovoľný
hasičský zbor obce, alebo uzavrieť dohodu s HaZZ, že bude plniť aj úlohy DHZO, prípadne zriadiť spoločný
DHZO viacerých obcí na základe dohody a schválenia krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného
zboru. V súvislosti s tým ponúkla obec Zlatá Idka ako zriaďovateľ DHZO možnosť uzavrieť Zmluvu
o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
V čo najkratšom čase je potrebné uvažovať o zvolení konkrétneho spôsobu zabezpečenia
zmienených úloh.
Žiadosť o súhlas s elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory
Dňa 16.06.2020 doručil p. farár Pavol Bugoš na obecný úrad žiadosť o súhlas s elektrifikáciou
exteriéru kostola sv. Barbory (aby bol kostol ako dominanta obce vo večerných a v nočných hodinách
osvetlený a aby toto osvetlenie bolo napojené na verejné osvetlenie), so zámerom, aby náklady na
osvetlenie znášala obec. V. B. vysvetlil, že náklady na el. energiu by predstavovali cca 20,-€/mesiac, avšak
napojenie na verejné osvetlenie nie je ideálne riešenie, pretože tak by kostol nebol osvetlený celú noc.
Bude potrebné zdroje vonkajšieho osvetlenia samostatne pripojiť na el. prípojku kostola. Starostka
skonštatovala, že v takomto prípade by sa komplikovala situácia s financovaním odberu el. energie
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obcou. Aby bolo možné uhrádzať spotrebovanú el. energiu z obecného rozpočtu, musí byť odberné
miesto majetkom obce. Starostka si vzala za úlohu overiť možnosti tohto riešenia.
Manželia Horňákovci - stanovisko obce k ich žiadosti o prenájom priestorov v budove MŠ
Ing. M. Horňáková sa zmienila o svojej žiadosti o dlhodobý prenájom obecných priestorov v budove
MŠ, ktorú poslala ešte vo februári. Poslanci OZ sa zatiaľ jej žiadosti venovali len na pracovnej porade
05.06.2020, z ktorej vyplynulo viacero námietok a nejasností. Jednou z ich bola nejednoznačná výška
odhadovaného rozpočtu na rekonštrukciu priestorov, od ktorej by sa následne odvíjala dĺžka trvania
nájomnej zmluvy. HKO zároveň upozornila, že prenajímanie priestorov, ktoré sú súčasťou obecnej
budovy s výmerou nad 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, môže byť prekážkou pri podávaní
žiadostí o dotácie zamerané na obnovu verejných budov. V tomto prípade by to mohlo skomplikovať
možnosť požiadať o dotáciu na rekonštrukciu strechy MŠ v prípade zverejnenia príslušnej výzvy.
Manželia Horňákovci sa následne pýtali na možnosť prenajatia iných obecných priestorov,
napríklad objektu šatní pri multifunkčnom ihrisku, ktorý je dlhodobo nevyužívaný a budova len chátra.
Ľ. H., L. M. a V. Š. sa zhodli, že budova dávno neplní svoj pôvodný účel, priestory v nej sú niekoľko rokov
nevyužívané a potrebovali by rekonštrukciu. V. B. však veľmi nedôstojným a agresívnym spôsobom
protestoval proti tomuto návrhu bez akýchkoľvek logických argumentov. Starostka skonštatovala, že
rozhodovanie o nakladaní s obecným majetkom je v rukách všetkých poslancov a navrhla p. Horňákovej,
aby návrh zvážila a prípadne poslala žiadosť o prenájom objektu šatní. O žiadosti bude následne rokovať
OZ.

Bod 12 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a
zasadnutie o 18:45 ukončila.

Zapísala: Lenka Maliničová

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

Overili:

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

Vladimír Bernát

Viera Štefanovičová .............................................

.................................................
Bc. Júlia Kočíková starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 8/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Hýľove v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Informácie
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020-2025
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Schválenie vecného bremena
10. Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku
11. Rôzne
12. Záver

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 1
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 9/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 4

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ konaného dňa 30.01.2020 boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 2
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 10/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 5

Informácie

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostkou obce.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 3
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 11/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 6

Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu Ing. Michaely Horňákovej a
Gabriela Horňáka - potrebu ujasnenia stanoviska obce k ich žiadosti o prenájom priestorov v
budove MŠ.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 4
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 12/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 7

Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hýľov 2020 ‒ 2025

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hýľov na roky 2020 ‒ 2025.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 5
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 13/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 8

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra
Obce Hýľov na 28. júla 2020 o 18:00 a stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
Hýľov na kratší pracovný čas, to jest 0,2 úväzku (7,5 hodiny týždenne).

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 6
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 14/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 9

Schválenie vecného bremena

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie potrebu prepracovania Návrhu zmluvy o
zriadení vecného bremena uzatvorenej medzi povinným z vecného bremena obcou Hýľov a
oprávneným z vecného bremena Tomášom Harmanom, rod. Harmanom.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 7
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 15/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 10

Prejednanie žiadostí o odkúpenie obecného pozemku

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje zámer predať pozemok
v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 378/1, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 70 m2 Veronike Kolesárovej rod. Mikulovej a Vladimírovi Kolesárovi.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 8
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
0
4
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje zámer predať pozemok
v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 334, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 338 m2 Jozefovi Mijenskému.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 9
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
0
4
0
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 16/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2020
K bodu 11

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie
a) žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie o
zaslanie vyjadrenia k spôsobu zabezpečenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a
vykonávaním záchranných prác v obci;
b) žiadosť p. farára Pavla Bugoša o súhlas s elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory;
c) potrebu zaujatia stanoviska k žiadosti Ing. Michaely Horňákovej o prenájom priestorov
v budove MŠ.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 16.06.2020

Hlasovanie č. 10
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

PRÍLOHA ZÁPISNICE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.06.2020 o 17:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove

Príloha č. 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HÝĽOV
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce
v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 13/2020 zo dňa 16.06.2020, ktorá
sa bude konať dňa 28.07.2020 o 18:00 hod.
Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Hýľov na kratší pracovný čas, to jest 0,2 úväzku
(7,5 hodiny týždenne). Funkčné obdobie od 01.09.2020 do 31.08.2026.
Podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
1. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2. Ďalšie predpoklady
- bezúhonnosť
- prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe vítaná
- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
- prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce,
- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
- doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo všetky potrebné
údaje na získanie tohto výpisu obcou
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie kandidáta, že nemá podlžnosti voči obci, voči Daňovému úradu, Sociálnej
poisťovni a Zdravotnej poisťovni,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.
4. Termín doručenia písomných prihlášok: do 14.07.2020 do 15:30 hod.
5. Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce musí písomnú prihlášku spolu s
požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Obecný úrad v Hýľove.
- pri osobnom doručovaní do podateľne Obecného úradu v Hýľove,
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- pri doručovaní poštou na adresu Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov,
Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce –„Neotvárať".
6. Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí výberová komisia zložená z poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Hýľov ‒ otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce, ktorá najneskôr do 17.07.2020 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých
uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú
prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Úspešných uchádzačov budú telefonicky
a prostredníctvom e-mailu kontaktovať zamestnanci obecného úradu, z tohto dôvodu žiadame do
prihlášky uviesť telefonický a e-mailový kontakt.
8. V prípade záujmu uchádzačov, určuje dĺžku prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú
môcť prezentovať v poradí, v akom boli doručené prihlášky.
9. V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,
ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého
kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje žrebom.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného
zamestnanca obce Hýľov.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

V Hýľove, dňa 16.06.2020

Bc. Júlia Kočíková
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