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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

02.10.2019 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: 
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce; 
poslanci OZ: Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, RNDr. Lenka Maliničová, PhD., Marcel Pancák, 

Viera Štefanovičová;  
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Jozef Krivda, Ing. Jaroslav 

Oršík, Juraj Pliška 
 

Návrh programu zasadnutia  

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 žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce 
8. Požiarny poriadok obce 
9. Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína 
10. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena 
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých 
prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili všetci piati poslanci OZ. 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  

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 
30.07.2019 a skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.  

K uzneseniu č. 45/2019 zo dňa 30.07.2019:  

 Zmluva o prenájme pozemkových plôch pri prameňoch „Karlová“ a „Sviečková lúka“ s Pozemkovým 
spoločenstvom Hýľov bola uzatvorená na 50 rokov a podpísaná dňa 26.08.2019. 

 
Bod 5  Informácie 

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 02.10.2019: 
 bežný účet: 10.970,60 € 
 účet MŠ: 1.787,83 € 
 rezervný fond: 55.709,- € 
 sociálny fond: 782,31 € 
 úverový účet 15.148,41 € (k 25.09.2019) 

 
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 
 

Bod 6  Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

K dnešnému zasadnutiu OZ neboli vznesené žiadne interpelácie občanov, ani poslancov. 

 

Bod 7  Schválenie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce 

Starostka informovala, že na začatie konania o zmenách a doplnkoch územného plánu, ktoré 
schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 32/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.05.2019, 
zareagovalo a žiadosť o zmeny a doplnky podalo 12 záujemcov. Všetci záujemcovia už podpísali Zmluvu 
o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov“ 
(zmluvy sú zverejnené na webovej stránke obce). Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovaním žiadosti 
jednotlivých žiadateľov schválili.  

V tomto bode programu sa prihlásil o slovo p. Jozef Krivda, ktorý zaslal obci návrh preklasifikovať 
pozemky firmy Dachprod z kategórie 1.4 - Územie výrobné do kategórie bytové a rodinné domy. 
Starostka upozornila prítomných, že nejde o osobnú žiadosť, ale o návrh obci a vzhľadom na závery 
zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2019, územný plán sa otvára na základe žiadostí občanov, ktorí zároveň 
v plnej miere uhrádzajú náklady s tým spojené. Obec sa ako žiadateľ nebude podieľať na Zmenách 
a doplnkoch územného plánu. HKO poznamenala, že tento návrh bol podaný po ukončení prijímania 
žiadostí a uzatvárania zmlúv o uhradení nákladov. P. Krivda napriek tomu trval na tom, aby poslanci jeho 
návrh schválili. Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali o návrhu p. Krivdu.  
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Bod 8  Požiarny poriadok obce 

Starostka  informovala,  že  Návrh  VZN  č. 3/2019 - Požiarny poriadok obce bol  v zákonnej  lehote  
zverejnený  na  pripomienkovanie  na  obecnej  tabuli  aj  webovej stránke obce. Do dnešného dňa 
neobdržala od obyvateľov obce žiadne pripomienky a teda  vyzvala poslancov, aby hlasovaním schválili  
VZN č. 3/2019 - Požiarny poriadok obce v úplnom znení, ktoré bolo uvedené v Návrhu VZN. Poslanci OZ 
o schválení VZN č. 3/2019 hlasovali. 

 
 

Bod 9  Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína 

Starostka informovala prítomných, že stav oporného múru cintorína je havarijný, statička jeho stav 
vyhodnotila ako nevyhovujúci, múr nespĺňa funkciu oporného múru, nemá základy, slúži len ako 
„estetický obklad“. Neodporúča ho spevňovať, je potrebné ho zbúrať a nanovo postaviť. Tieto opatrenia 
však vyžadujú vypracovanie projektu a stavebné povolenie. Starostka navrhla nechať zatiaľ toto riešenie 
otvorené a zahrnúť ho do rozpočtu na rok 2020 ako kapitálový výdavok z rezervného fondu. Poslanci OZ 
vzali na vedomie informácie a návrh podaný starostkou. 

 

Bod 10  Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena 

Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou rodiny Hužvárovej o schválenie práva vecného 
bremena. Podrobnosti žiadosti vysvetlila Ľ. Hužvárová: 

Predmetom žiadosti je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti Obce Hýľov:  

- strpieť vstup a prechod pešo cez nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Hýľov (pozemok parc. č. 28/3 
registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, s rozlohou 67 m2) k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľa a to k domu súpis. č. 6, postavenému na pozemku parc. č. 30, registra C, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvorie, o výmere 140 m2, v rozsahu celého pozemku parc. č. 28/3 registra C. 

- strpieť uloženie kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku parc. č. 28/3 registra C, ktoré slúžia 
domu vo vlastníctve žiadateľa, súpis. č. 6 postavenému na pozemku parc. č. 30, registra C, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvorie, o výmere 140 m2, v rozsahu celého pozemku parc. č. 28/3 
registra C. 

Starostka vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o schválení predmetnej žiadosti. 

 

Bod 11  Rôzne 

Aktuálna situácia so zásobovaním pitnou vodou 

Starostka v súvislosti s komentármi pribúdajúcimi na sociálnej sieti skonštatovala, že touto cestou 
(na sociálnej sieti) na ne reagovať nebude. Obyvatelia nespokojní s aktuálnou situáciou s nedostatkom 
vody majú možnosť zúčastniť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sú verejné a ich termíny 
sú riadne vopred oznámené. Rovnako majú možnosť prečítať si zápisnice zo zasadnutí na web stránke 
obce, situácia s vodou sa rozoberá takmer na každom zasadnutí, všetky uznesenia aj výpisy z hlasovania 
všetkých poslancov sú verejne dostupné. Zmienené komentáre sa nezakladajú na pravde, v obci sa 
priebežne robia opatrenia, ktoré umožňuje rozpočet. Náklady za obdobie 04/2018 až 04/2019 za výrobu, 
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distribúciu, nákup a dodávku pitnej vody verejným vodovodom presiahli sumu 20.000,- €, pričom 
vyfakturované vodné za rok 2018 (celková vyrátaná, nie vyzbieraná suma za všetkých obyvateľov obce) 
predstavuje cca 11.000,- € (príloha zápisnice). Aktuálne sú v prevádzke už dve pomerne výdatné studne, 
ktoré budú doplnkovými zdrojmi pitnej vody. Plánovanú revitalizáciu prameňov nebolo možné zatiaľ 
uskutočniť, vzhľadom na zistenia z júna tohto roku, že pramene nie sú vo vlastníctve obce (viď zápisnicu 
zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.06.2019). Táto situácia sa už začala riešiť prenájmom pozemkov 
okolo prameňov (viď bod 4 zápisnice). L. Maliničová na komentáre v zmysle „od minulého roka sa nič 
nezmenilo“ reagovala, že momentálna regulácia zásobovania vodou v čase slabšej výdatnosti prameňov 
rieši problém obyvateľov, ktorí po minulé roky nemali vodu aj niekoľko týždňov v kuse. Takto je 
zabezpečené, že vodu majú všetci obyvatelia, aj keď nie nonstop a vďaka regulácii nie je potrebné vodu 
kupovať a dovážať cisternami. Samozrejme sa to nepáči tým obyvateľom, ktorí doteraz problém s vodou 
nepociťovali, ale je tu potrebná určitá solidarita s tými, ktorí vodu častokrát nemajú a rovnako za ňu 
platia.  V. Štefanovičová namietla, že podľa nej by sa opatrenia mohli robiť rýchlejšie, treba s obyvateľmi 
uzavrieť zmluvu o dodávke pitnej vody a nainštalovať merače. Starostka reagovala, že zmluva (tak, aby 
bola právne v poriadku) je v štádiu prípravy, nainštalovanie meračov si bude vyžadovať výmenu 
vodovodných prípojok, čo si budú musieť obyvatelia zabezpečiť na vlastné náklady. Neregulovaný odber 
vody z obecného vodovodu po nepodpísaní zmluvy a nevymenení vodovodnej prípojky do stanoveného 
termínu nebude možný, v takomto prípade budú mať obyvatelia možnosť fyzicky odoberať vodu len 
z verejne prístupnej obecnej studne. 

Žiadosť p. Juraja Plišku o dlhodobý prenájom pozemku starého cintorína  

P. Juraj Pliška požiadal o prenájom pozemku starého cintorína za účelom parkovania nákladných 
vozidiel na 20 rokov. Na vlastné náklady ponúkol vyčistenie a oplotenie daného priestranstva. HKO 
upozornila, že v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí takýto dlhodobý prenájom obecného 
majetku nie je možný bez verejnej súťaže. Je možné uvažovať o krátkodobej nájomnej zmluve. Vzhľadom 
na tieto skutočnosti, poslanci o schválení žiadosti p. Plišku nehlasovali, prípadná upravená žiadosť bude 
zaradená do programu nasledujúceho zasadnutia OZ. 

 
Bod 12 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie o 19:15 ukončila. 

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

Overili:  Vladimír Bernát         ............................................. 

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

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 46/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

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 žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce 
8. Požiarny poriadok obce 
9. Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína 
10. Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena 
11. Rôzne 
12. 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, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 47/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ konaného dňa 30.07.2019 boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.   

 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 48/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 5 Informácie 

 

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

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 49/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 7 Schválenie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje žiadosť Anny Hajdukovej rod. 
Chudej o zaradenie pozemku parc. č. 373/1 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu 
obce. 

Hlasovanie č. 4 – o schválení žiadosti Anny Hajdukovej  
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. 5 schvaľuje žiadosť Ivany Kolesárovej rod. 

Štefanovičovej a Petra Kolesára o zaradenie pozemkov parc. č. 337 a 338/2 registra C do 
zmien a doplnkov Územného plánu obce. 
 

Hlasovanie č. 5 - o schválení žiadosti Ivany Kolesárovej a Petra Kolesára  
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 schvaľuje žiadosť Patrika Kováča o 
zaradenie pozemkov parc. č. 370/1 a 370/3 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu 
obce. 

Hlasovanie č. 6 - o schválení žiadosti Patrika Kováča 
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. 7 schvaľuje žiadosť Lenky Hovanovej o 

zaradenie pozemkov parc. č. 111/1 a 111/2 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu 
obce. 

Hlasovanie č. 7 - o schválení žiadosti Lenky Hovanovej 
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. 8 schvaľuje žiadosť Michala Oceľáka o 

zaradenie pozemkov parc. č. 223/1, 223/2 a 224 registra C do zmien a doplnkov Územného 
plánu obce. 

Hlasovanie č. 8 - o schválení žiadosti Michala Oceľáka 
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. 9 schvaľuje žiadosť Mateja Kováča o 

zaradenie pozemku parc. č. 370/2 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu obce. 

Hlasovanie č. 9 - o schválení žiadosti Mateja Kováča 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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g) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 schvaľuje žiadosť Ing. Bartolomeja 
Töröka o zaradenie pozemku parc. č. 317/1 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu 
obce. 

Hlasovanie č. 10 - o schválení žiadosti Ing. Bartolomeja Töröka 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
h) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 schvaľuje žiadosť Františka Petríka o 

zaradenie pozemkov parc. č. 553/2, 554/2 a 555/2 registra C do zmien a doplnkov Územného 
plánu obce. 

Hlasovanie č. 11 - o schválení žiadosti Františka Petríka 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
i) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 schvaľuje žiadosť Ing. Dominiky 

Kozelovej a Mariána Kozela o zaradenie pozemkov parc. č. 200/1 a 200/3 registra C do zmien 
a doplnkov Územného plánu obce. 

Hlasovanie č. 12 - o schválení žiadosti Dominiky Kozelovej a Mariána Kozela 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
j) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 13 schvaľuje žiadosť Juraja Plišku o 

zaradenie pozemku parc. č. 268/18 registra C do zmien a doplnkov Územného plánu obce.  

Hlasovanie č. 13 - o schválení žiadosti Juraja Plišku 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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k) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 14 schvaľuje žiadosť Cecílie Zabavníkovej o 

zaradenie pozemkov parc. č. 184/2, 185 a 186/1 registra C do zmien a doplnkov Územného 
plánu obce. 

Hlasovanie č. 14 - o schválení žiadosti Cecílie Zabavníkovej 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
l) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 15 schvaľuje žiadosť Vladimíra Bernáta o 

zaradenie pozemkov parc. č. 184/1, 184/2, a 184/5 registra E do zmien a doplnkov 
Územného plánu obce. 

Hlasovanie č. 15 - o schválení žiadosti Vladimíra Bernáta 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
m)  Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 16 schvaľuje návrh Jozefa Krivdu 

preklasifikovať pozemky firmy Dachprod parc. č. 268/9, 268/10, 268/11, 268/13, 275/1 a 
277/2 z kategórie 1.4 - Územie výrobné do kategórie bytové a rodinné domy. 

Hlasovanie č. 16 - o schválení návrhu Jozefa Krivdu 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 0 
PROTI: 5 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  

4/4 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 50/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 8 Požiarny poriadok obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov   č. 
3/2019 – Požiarny poriadok obce. 

 

Hlasovanie č. 17 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 51/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 9 Riešenie havarijného stavu oporného múru cintorína 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie a návrh na riešenie havarijného 
stavu oporného múru cintorína podaný starostkou obce. 

 

Hlasovanie č. 18 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 52/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 10 Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje žiadosť Stanislava Hužvára o zriadenie 
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce Hýľov:  

- strpieť vstup a prechod pešo cez nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Hýľov (pozemok parc. 
č. 28/3 registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, s rozlohou 67 m2) k 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a to k domu súpis. č. 6, postavenému na pozemku parc. 
č. 30, registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, o výmere 140 m2, v rozsahu celého 
pozemku parc. č. 28/3 registra C. 

- strpieť uloženie kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku parc. č. 28/3 registra C, 
ktoré slúžia domu vo vlastníctve žiadateľa, súpis. č. 6 postavenému na pozemku parc. č. 30, 
registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, o výmere 140 m2, v rozsahu celého 
pozemku parc. č. 28/3 registra C. 

Hlasovanie č. 19 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 53/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.10.2019 

 

K bodu 11 Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie  

a) informácie o aktuálnej situácii so zásobovaním pitnou vodou;  

b) žiadosť p. Juraja Plišku o dlhodobý prenájom pozemku starého cintorína. 

Hlasovanie č. 20 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 02.10.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

02.10.2019 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Náklady za obdobie 04/2018 až 04/2019 za výrobu, distribúciu, nákup a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom 

OBEC: Hýľov 

 Náklady na prevádzku verejného vodovodu  €/rok 

1. Spotreba materiálu 840,28 

2. Platby a poplatky za odber vody  

 z toho: platby za odber povrchovej vody 880,84 

            poplatky za odber podzemnej vody 630,80 

            platby za nákup pitnej vody 8 017,11 

3. Spotreba energií 200,00 

4. Dodávateľské opravy 2 397,57 

5. Ostatné služby 1 903,44 

6. Osobné náklady  

 z toho:   mzdové náklady 1 515,24 

                zákonné sociálne poistenie 754,92 

                zákonné sociálne náklady  

7. Dane a poplatky  

8. Ostatné prevádzkové náklady 3 231,05 

9. Odpisy DHM a DNM  

10. Náklady celkom (r.1 až r.9) 20 371,25 

 

11. Množstvo vyfakturovanej pitnej vody za r. 2018 v  m³  

12. Vyfakturované vodné za rok 2018 v  €/rok (nie len vyzbierané) 11 095,76 

13. Fakturované vodné v  €/m³  

14. Počet odberateľov (prípojok) 104 

 z toho: domácnosti  

            odberatelia okrem domácnosti  

15. Počet zamestnancov na vodovode 1 

 

 

Príloha č. 1 


