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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

20.05.2019 o 17:30 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, Ing. Tatiana Chovanová, Ľubomír 

Petrík (predseda miestnej volebnej komisie) 
 

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Zloženie sľubu poslanca 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu zasadnutia 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
6. Informácie 
7. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
8. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
9. Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých 
prítomných.  

 

Bod 2  Zloženie sľubu poslanca 

 Na uvoľnené poslanecké miesto po Františkovi Petríkovi, ktorý sa na predchádzajúcom zasadnutí 
OZ vzdal poslaneckého mandátu, podľa získaných hlasov vo voľbách do miestnej samosprávy v roku 
2018 ako náhradník nastupuje kandidát p. Marcel Pancák s počtom 125 z 318 platných hlasov. 
Starostka obce vyzvala p. Marcela Pancáka k zloženiu poslaneckého sľubu. Marcel Pancák prečítal sľub 
a potvrdil ho svojim podpisom. Predseda miestnej volebnej komisie p. Ľ. Petrík následne overil 
správnosť zloženia sľubu a odovzdal poslancovi OZ M. Pancákovi Osvedčenie o zvolení.  

 Starostka privítala M. Pancáka ako nového člena obecného zastupiteľstva, skonštatovala, že na 
zasadnutí sú prítomní všetci piati poslanci a je teda uznášaniaschopné.  
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Bod 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila p. 
Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú. 

 

Bod 4  Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie, 
poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení, bez zmien. 

 

Bod 5  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 
15.04.2019 a skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou a sú platné. Uznesenie č. 
24/2019 bolo splnené (nájomná zmluva s PD Klatov bola uzavretá), ostatné sa plnia priebežne.  

 
Bod 6  Informácie 

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 20.05.2019: 
 bežný účet: 34.962,51 € 
 účet MŠ: 1.011,52 € 
 rezervný fond: 40.286,88 € 
 sociálny fond: 434,21 € 

 
Ďalej informovala, že z rezervného fondu bolo nutné uvoľniť financie na odstránenie havarijného stavu 
plynového ohrievača vody v MŠ. Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 
 

Bod 7  Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

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

 

Bod 8  Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Zámer predať majetok obce (pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 389/2 o výmere 26 
m2) Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý schválilo OZ 
na predchádzajúcom zasadnutí, bol za zákonom stanovených podmienok zverejnený a obec neobdržala 
k dnešnému dňu k zverejnenému zámeru žiadne pripomienky.  

Z toho dôvodu poslanci OZ hlasovali o schválení predaja tohto obecného pozemku manželom 
Polyákovcom (Uznesenie č.  30/2019 , hlasovanie č.  4). 

Starostka informovala, že overila možnosť realizácie predaja obecného majetku a prijatia daru 
(pozemok vo vlastníctve manželov Polyákovcov v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 295/3 o výmere 
2 m2, ktorý susedí s novospusteným vodným rezervoárom a o ktorého darovanie obci prejavili záujem) 
formou jednej spoločnej zmluvy. Takáto možnosť však nepripadá do úvahy, alternatívou je odkúpenie 
tohto pozemku od manželov Polyákovcov za cenu 4,- €/m2, s čím vlastníci súhlasia. Poslanci OZ 
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hlasovali o schválení kúpy uvedeného pozemku od manželov Polyákovcov (Uznesenie č. 30/2019, 
hlasovanie č. 5). 

Schváleniu predaja obecného pozemku a kúpy pozemku od manželov Polyákovcov ešte 
predchádzalo vytýčenie inžinierskych sietí a tiež dohoda, že manželia Polyákovci budú znášať náklady 
na vyhotovenie kúpnych zmlúv (spolu 150,- €) a správne poplatky za katastrálne konanie (2 x 66,- €). 
Obec si od kupujúcich nebude nárokovať preplatenie nákladov za vyhotovenie geometrického plánu. 

Manželia Polyákovci opätovne písomne požiadali obec o odpredaj obecného majetku - pozemok v 
k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 390/3 o výmere 75 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
(žiadosť zaevidovaná pod spisovou značkou 170/2019), za čo ponúkajú obci oplotenie pozemkov 
390/3, 390/2 a 295/3 na vlastné náklady. Poslanci OZ hlasovali o schválení zámeru predaja parcely 
390/3 manželom Polyákovcom z dôvodov hodných osobitného zreteľa (Uznesenie č. 30/2019, 
hlasovanie č. 6). 

 

Bod 9  Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu 

Starostka obce skonštatovala, že v čerpaní rozpočtu bolo niekoľko chýb, za ktoré nesie 
zodpovednosť účtovníčka, ktorá ale na zasadnutí OZ nie je prítomná. Starostka spolu s členkami 
Komisie financií a správy obecného majetku podrobne informovali poslancov o čerpaní rozpočtu za 
prvý kvartál r. 2019 (resp. ku dňu 30.04.2019) a úpravách, ktoré je potrebné v rozpočte obce vykonať. 
Celkové príjmy rozpočtu boli navrhovanými úpravami zvýšené o 9.357,- EUR a celkové výdavky 
rozpočtu boli zvýšené o 31.400,- EUR. Podrobný prehľad úprav jednotlivých položiek rozpočtu je 
prílohou zápisnice.  

Starostka obce predložila v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na 
nasledujúce rozpočtové opatrenia: 

1. Presuny v rámci funkčných klasifikácií:  0,- € 

2. Viazanie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 1.333,- € (voľby) 

 7.030,- € (tarifné platy a odvody – 
refundácia miezd z európskeho 
sociálneho fondu) 

3. Navýšenie výdavkov krytých z predpokladaných vyšších príjmov: 9.460,- € 

Poslanci OZ vzali na vedomie čerpanie rozpočtu za prvý kvartál r. 2019 a hlasovali o schválení 
úpravy rozpočtu navrhovanými rozpočtovými opatreniami (Uznesenie č. 31/2019, hlasovanie č. 7 a č. 
8). 

V súvislosti s nevyhnutnými nákladmi na rekonštrukciu a modernizáciu obecných vodných zdrojov 
navrhla starostka krytie kapitálových výdavkov vo výške 3.492,86 € čerpaním rezervného fondu. 
Zároveň predložila návrh na úpravu kapitálového rozpočtu v zmysle presunu 7.000,- € v rámci funkčnej 
klasifikácie Kanalizácia, vodovod z položky Rekonštrukcia a modernizácia do položky Revitalizácia 



4 
 

vodných zdrojov. Poslanci OZ hlasovali o schválení predložených návrhov (Uznesenie č. 31/2019, 
hlasovanie č. 9 a č. 10). 

 

Bod 10  Rôzne 

Otvorenie územného plánu obce 

Starostka informovala prítomných, že p. Michal Oceľák požiadal o otvorenie územného plánu 
obce a zapracovanie zmien a doplnkov, kvôli zmene spôsobu využívania pozemku. Poslanci OZ 
o otvorení územného plánu obce hlasovali. Obyvatelia obce budú informovaní o plánovanom otvorení 
územného plánu a pozvaní na informačné stretnutie, ktoré starostka zvolá za týmto účelom. 

 
Projekty 
 
Starostka vysvetlila prítomným situáciu ohľadom projektu na rekonštrukciu  šatní  pri futbalovom 

ihrisku, ktorý bol pripravený v minulosti  v rámci  výzvy  MAS  Rudohorie (viac v Bode 11 Zápisnice zo 
zasadnutia OZ konaného dňa 26.03.2019).  Podľa najnovších zistení nie je možné projekt upraviť v 
zmysle zahrnutia realizácie novej strechy materskej školy. Poslanci vzali na vedomie, že projekt bude 
v rámci najbližšej výzvy podaný v aktuálnom znení. 

Starostka informovala, že žiadosť obce o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
zásobného vodovodného potrubia formou dotácie z Environmentálneho fondu, bola zamietnutá. Pri 
najbližšej výzve na predkladanie žiadostí o dotácie bude projekt podaný znovu. 

Starostka ďalej skonštatovala, že služby firmy p. Ing. Miloša Mihoka dITcom s.r.o., ktorej 
momentálne obec platí paušálne za vypracovanie štúdií a projektov 1.900,- € ročne, sa javia 
neefektívne, projekty nie sú dotiahnuté do konca a vo výzvach neúspešné. Je potrebné zazmluvniť inú 
firmu. Poslanci vzali informácie na vedomie. 

 
Revitalizácia prameňov 
 
Starostka informovala prítomných, že v lete bude organizovaná brigáda za účelom revitalizácie 

a modernizácie prameňov, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody pre obec. Je nutné ich vyčistiť, 
vyvložkovať, oplotiť. Materiál bude obec financovať z vlastných zdrojov. V. Štefanovičová navrhla 
možnosť vypracovať malý projekt a pokúsiť sa získať aspoň časť finančných prostriedkov v rámci 
nejakej projektovej výzvy. 

 

Deň obce 
 
Dňa 29.06.2019 organizuje OZ HÝĽ v spolupráci s obcou Hýľov 5. ročník športového podujatia 

Hýľovská desiatka. V súvislosti s týmto pretekom starostka a poslanci OZ usporiadajú program ku Dňu 
obce, ktorý bude spojený s varením guľášu, vystúpením folklórnej skupiny Šafran a atrakciami pre deti. 
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Bod 11 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a verejnosti za účasť a zasadnutie o 20:00 
ukončila. 

 

 

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

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

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

 

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 27/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 4 Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove 
v nasledujúcom znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Zloženie sľubu poslanca 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu zasadnutia 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
6. Informácie 
7. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
8. Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
9. Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu 
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, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 28/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 5 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou a sú 
platné. Uznesenie č. 24/2019 bolo splnené, ostatné sa plnia priebežne.  

 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
V Hýľove, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 29/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 6 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, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 30/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 8 Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Hýľov, registra 
C-KN, parcela č. 389/2 o výmere 26 m2 Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom manželov Polyákovcov, časť tohto 
pozemku je už oplotená, obec tento pozemok nevyužíva, ani využívať neplánuje, pozemok 
predstavuje pre obec nadbytočný majetok. 

 

Hlasovanie č. 4 - o schválení predaja pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 
389/2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

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 kúpu pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-

KN, parcela č. 295/3 o výmere 2 m2 od Františka Polyáka a Márie Polyákovej za cenu  4,- €/m2. 
 
 
 



 

Hlasovanie č. 5 - o schválení kúpy pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 295/3 
za cenu  4,- €/m2 

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. 6 schvaľuje zámer predať pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 390/3 o výmere 75 m2 Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie č. 6 - o zámere predať pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 390/3 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 0 

PROTI: 4 

ZDRŽAL SA: 1 (V. Bernát) 
 
 

 
 
V Hýľove, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 31/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 9 Čerpanie rozpočtu za prvý kvartál, čerpanie rezervného fondu 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 berie na vedomie čerpanie rozpočtu za prvý 
kvartál r. 2019 (Príloha zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.05.2019). 

 

Hlasovanie č. 7 
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. 8 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami č. 1, 2 a 3 (Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.05.2019, bod 9). 

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet: Úprava: Rozpočet po úprave: 

SPOLU - bežné príjmy 194.966,- €  9.357,- € 204.323,- € 

SPOLU - kapitálové príjmy 320.000,- € 0 € 320.000,- € 

SPOLU - finančné operácie príjmové 514.966,- € 9.357,- € 524.323,- € 

 

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet: Úprava: Rozpočet po úprave: 

SPOLU - bežné výdavky 168.160,- € 27.007,- € 195.167,- € 

SPOLU - kapitálové výdavky 334.716,- € 900,- € 335.616,- € 

SPOLU - finančné operácie výdavkové 502.876,- € 31.400,- € 534.276,- € 



 

 
 

Hlasovanie č. 8 
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. 9 schvaľuje krytie kapitálových výdavkov vo výške 

3.492,86 € čerpaním rezervného fondu.  
 

Hlasovanie č. 9 
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. 10 schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu 

v zmysle presunu 7.000,- € v rámci funkčnej klasifikácie Kanalizácia, vodovod z položky 
Rekonštrukcia a modernizácia do položky Revitalizácia vodných zdrojov. 
 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 32/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2019 

 

K bodu 10 Rôzne 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 schvaľuje otvorenie územného plánu obce 
v rozsahu zmien a doplnkov podľa požiadaviek občanov. 

Hlasovanie č. 11 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie 

b) informácie starostky vo veci pripravovaných a zamietnutých žiadostí o dotácie; 
c) potrebu zorganizovania brigády za účelom revitalizácie a modernizácie prameňov; 
d) informácie starostky o plánovanom kultúrno – športovom podujatí pri príležitosti Dňa obce. 

 

Hlasovanie č. 12 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 20.05.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

 

 

 

 

OBEC HÝĽOV 

 
 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE	

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

20.05.2019 o 17:30 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 






































