
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

29.12.2018 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., František Petrík, 

Viera Štefanovičová;  

Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce, Marek Kolesár 

  

Program zasadnutia  

1. Úvod  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Informácie  

4. Schválenie rozpočtu na rok 2019 

5. Návrh VZN o verejných priestranstvách 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver  

 

Bod 1  Úvod 

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

 

Bod 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Starostka obce poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila       

p. Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú. 

 

Bod 3  Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na 

zasadnutie. Zároveň navrhla pozmeniť niektoré body a doplniť do programu Kontrolu plnenia 

uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  Následne poslanci hlasovali o schválení programu 
zasadnutia v nasledujúcom znení:  

Nový program zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   



3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2019 

6. Návrh VZN o verejnom poriadku 

7. Rôzne  

8. Záver  

 

Bod 4  Kontrola plnenia uznesení 

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a skonštatovala, že 

všetky uznesenia okrem uznesenia č. 10/12/2018 boli podpísané starostkou.  

 Vzhľadom na rozdielne údaje o počte obyvateľov obce Hýľov k 31.12.2017 v Evidencii 

obyvateľstva obce (503 obyvateľov) a v databáze Štatistického úradu SR, údaj z ktorej je pre výpočet 

platu starostu rozhodujúci (496 obyvateľov), Uznesenie č. 10/12/2018 zo dňa 6.12.2018 starostka 

nepodpísala a teda je neplatné. 

 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 patrí starostovi obce s  počtom do 500 obyvateľov 

plat vo výške 1574,10 € (po zaokrúhlení na celé eurá nahor 1575,00 €). Poslanci hlasovali o zákonom 

stanovenej výške platu 1575,00 €. 

 Starostka skonštatovala, že ostatné uznesenia sa plnia priebežne. Špecifikácia pracovnej náplne 

komisií zriadených Uznesením č. 9/12/2018 a vymenovanie ich členov bude predmetom ďalšieho 

zasadnutia OZ. 

 

 

Bod 5  Schválenie rozpočtu na rok 2019 

 Starostka predložila poslancom a hlavnej kontrolórke obce návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý 

bol zároveň zverejnený dňa 14.12.2018 na obecnej tabuli a webovej stránke obce. Vladimír Bernát 

poznamenal, že do budúcna by bolo lepšie spracovať návrh rozpočtu v  prehľadnejšej tabuľke, s čím 

súhlasili aj ostatní poslanci. Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko HKO k  návrhu rozpočtu 

na rok 2019-2021 a upozornila, že očakávaný výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

bude nižší, ako bol vo zverejnenom návrhu. Stanovisko tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

  Starostka skonštatovala, že celková výška príjmov v rozpočte, po zapracovaní prognózovaného 

príjmu na výnose DPFO zverejneného MF SR  na rok 2019 predstavuje sumu 514.966, - eur a celková 

výška výdavkov sumu 514.966,- eur, rozpočet je teda vyrovnaný. Starostka vyzvala poslancov, aby 

hlasovaním schválili rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

 

 

Bod 6  Návrh VZN o verejnom poriadku 

 Starostka informovala zúčastnených poslancov, že kvôli plánovanému sprevádzkovaniu obecnej 

studne ako verejného zdroja pitnej vody vzniká potreba úpravy a ohradenia verejného priestranstva 

v jej okolí. Rovnako upozornila na rozširujúci sa problém s  neoprávneným zaberaním verejných 

priestranstiev obyvateľmi obce a to parkovaním či odstavovaním vozidiel a tiež skladovaním 

palivového dreva. Minimálne z týchto dôvodov vzniká potreba upraviť pravidlá užívania verejných 

priestranstiev a pod. a to všeobecne záväzným nariadením. 



 Starostka predložila poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Kontrolórka upozornila na potrebu bližšej špecifikácie verejných 

priestranstiev v zmysle napríklad zoznamu čísel konkrétnych parciel. Táto špecifikácia bude 

zapracovaná do definitívnej podoby VZN, ktoré bude v  zákonnej lehote pred jeho schvaľovaním 

zverejnené. Poslanci vzali na vedomie  predložený návrh VZN o verejných priestranstvách. 

 

 

Bod 7  Rôzne 

 Starostka ozrejmila prítomným situáciu so súčasným priebehom regulácie dodávky pitnej vody 

pre jednotlivé vetvy vodovodu. Náhradné zásobovanie pitnou vodou dovážanými cisternami je 

neefektívne, problém nerieši a veľmi vyčerpáva obecný rozpočet. Ľudmila Hužvárová informovala, že 

obecná studňa v spodnej časti obce bola vyčistená, vzorky vody boli odobraté na analýzu. V  novom 

roku bude so súhlasom manželov Polyákových sprístupnený vodojem na ich pozemku. Po jeho 

vyčistení a vychlórovaní plánuje obec zabezpečiť výkonné čerpadlo a  napájať tento vodojem 

z obecnej studne, čo zabezpečí zásobovanie vodou približne pre 100 obyvateľov v  spodnej časti obce. 

 

 7.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov 

 

 Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok r. 2019 (Príloha 

č. 3 zápisnice). Poslanci OZ vzali návrh na vedomie.  

 

 7.2 Delegovanie zástupcu obce Hýľov do Rady materskej školy v Hýľove 

 

 Vzhľadom na skončenie mandátu poslanca OZ Ing. Bartolomeja Töröka, ktorý bol zároveň 

delegovaným zástupcom v Rade materskej školy v Hýľove, navrhla starostka na miesto tohto 

zástupcu poslankyňu Lenku Maliničovú. Poslanci o návrhu hlasovali. 

 

 
Bod 8  Záver 

   Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom, hlavnej kontrolórke a verejnosti za 

účasť a zasadnutie o 20:00 ukončila. 

 

Prílohy:  

1. Rozpočet na rok 2019 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku  

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2019 

4. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021 

 

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

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

  Viera Štefanovičová  ............................................. 
         ………………………………………… 

                          Bc. Júlia Kočíková  

           starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 11/12/2018  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

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 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2019 

6. Návrh VZN o verejnom poriadku 

7. Rôzne  

8. 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, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 12/12/2018  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest mesačný plat starostke obce Hýľov Bc. Júli i Kočíkovej v 

zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017, násobku podľa počtu obyvateľov obce a 

úväzku 1, bez navýšenia v zmysle § 4 ods. 2 a to zaokrúhlený na celé euro nahor, odo dňa 

zloženia sľubu. 
 

Hlasovanie č. 2 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 13/12/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

K bodu 5 Schválenie rozpočtu na rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov  

a) Schvaľuje rozpočet na rok 2019 (príloha č. 1). 

 ROZPOČET – PRÍJEM CELKOM: 514.966,- eur 

 ROZPOČET – VÝDAJ CELKOM: 514.966,- eur 

b) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 

2019-2021 (príloha č. 4) a návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021. 

 

Hlasovanie č. 3 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 14/12/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

K bodu 6 Návrh VZN o verejnom poriadku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Hýľov č. 1/2019 o verejnom poriadku (príloha č. 2). 

 

 

Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

V Hýľove, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 
 

 

 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 15/12/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

K bodu 7 Rôzne 

 7.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Hýľov na 1. polrok r. 2019 (príloha č. 3).  

 

 

Hlasovanie č. 5 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 

V Hýľove, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 16/12/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2018 

 

K bodu 7 Rôzne 

 7.2 Delegovanie zástupcu obce Hýľov do Rady materskej školy v Hýľove 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v zmysle §25 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveruje         

RNDr. Lenku Maliničovú, PhD.  za zástupkyňu obce v Rade materskej školy v Hýľove. 

 

Hlasovanie č. 6 

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1          (Lenka Maliničová) 

 

 

V Hýľove, 29.12.2018          

           Júlia Kočíková  

Podpísané dňa: ......................................     starostka obce 



Príloha č. 1

FNC Zdroj Program Stredisko

41 159,716.00

41 3,500.00

41 3,500.00

41 550.00

41 9,500.00

41 2,100.00

41 1,900.00

41 300.00

41 400.00

41 500.00

41 10,000.00

111 3,000.00

0111 41 29,160.00

0111 41 1,750.00

0111 41 1,000.00

OBEC

04412, Hylov,  - IČO:00324230

Návrh rozpočtu v eurách na dve desatinné miesta 

Ek.klas Názov 2020 2021 Návrh 2019

Bežný rozpočet

 Príjmy 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve

159,716.00 159,716.00

121001 Daň z pozemkov 3,500.00 3,500.00

121002 Daň zo stavieb 3,500.00 3,500.00

133001 Daň za psa 550.00 550.00

133013 Daň za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady

9,500.00 9,500.00

212003 Príjmy z prenajatých budov, 

priestorov a objektov

2,100.00 2,100.00

221004 Ostatné administratívne poplatky 1,900.00 1,900.00

223001 Poplatky a platby za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb

300.00 300.00

223002 Poplatky za školy a školské 

zariadenia

400.00 400.00

223003 Poplatky a platby za stravné 500.00 500.00

229002 Poplatky a platby za odber 

podzemnej vody

10,000.00 10,000.00

312001 Tuzemské bežné transfery v rámci 

VS zo ŠR okrem preneseného 

výkonu 

3,000.00 3,000.00

 Výdaje 

611 Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich 

29,160.00 29,160.00

612001 Osobný príplatok 1,750.00 1,750.00

614 Odmeny 1,000.00 1,000.00



0111 41 390.00

0111 41 2,900.00

0111 41 1,326.00

0111 41 4,500.00

0111 41 257.00

0111 41 965.00

0111 41 321.00

0111 41 1,526.00

0111 41 190.00

0111 41 900.00

0111 41 8,580.00

0111 41 455.00

0111 46 1,480.00

0111 41 1,500.00

0111 41 2,800.00

0111 41 260.00

0111 41 180.00

0111 41 140.00

0111 41 900.00

0111 41 700.00

0111 41 85.00

0111 41 5,000.00

0111 41 3,000.00

0111 41 1,000.00

0111 41 66.00

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne

390.00 390.00

623 Poistné do ostatných zdravotných 

poisťovní

2,900.00 2,990.00

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

nemocenské poistenie

1,326.00 1,326.00

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

starobné poistenie

4,500.00 4,500.00

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

úrazové poistenie

257.00 257.00

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

invalidné poistenie

965.00 965.00

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

poistenie v nezamestnanosti

321.00 321.00

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do 

rezervného fondu solidarity

1,526.00 1,526.00

627 Príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní

190.00 190.00

631001 Cestovné náhrady - tuzemské 900.00 900.00

632001 Energie 8,580.00 8,580.00

632003 Poštové služby 455.00 455.00

632003 Poštové služby a telekomunikačné 

služby

1,480.00 1,480.00

633001 Interiérové vybavenie 1,500.00 1,500.00

633006 Všeobecný materiál 2,800.00 2,800.00

633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,uče

bné a kompenzačné pomôcky

260.00 260.00

633016 Reprezentačné 180.00 180.00

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s 

tým spojené

140.00 140.00

635002 Rutinná a štandardná údržba 

výpočtovej techniky

900.00 900.00

637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,kon

ferencie,sympóziá

700.00 700.00

637003 Propagácia, reklama a inzercia 85.00 85.00

637004 Všeobecné služby 5,000.00 5,000.00

637005 Špeciálne služby 3,000.00 3,000.00

637011 Štúdie, expertízy, posudky 1,000.00 1,000.00

637012 Poplatky a odvody 66.00 66.00



0111 41 1,300.00

0111 41 1,000.00

0111 41 400.00

0111 41 420.00

0111 41 2,700.00

0111 41 2,600.00

0111 41 450.00

0112 41 780.00

0112 41 500.00

0451 41 2,500.00

0451 41 600.00

0510 41 10,590.00

0540 41 382.00

0540 41 1,420.00

0620 41 3,600.00

0620 41 1,000.00

0630 41 582.00

0630 41 1,020.00

0640 41 500.00

0640 41 1,000.00

0810 41 400.00

0810 41 2,600.00

0911 111 750.00

0911 41 35,185.00

0911 41 900.00

637014 Stravovanie 1,300.00 1,300.00

637015 Poistné 1,000.00 1,000.00

637016 Prídel do sociálneho fondu 400.00 400.00

637026 Odmeny a príspevky 420.00 420.00

637027 Odmeny pracovníkov 

mimopracovného pomeru

2,700.00 2,700.00

642006 Transfery na členské príspevky 2,600.00 2,600.00

644001 Dotácie právnickej osobem 

založenej štátom, obcou alebo VÚC

450.00 450.00

637012 Poplatky a odvody 780.00 780.00

651002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke 

a pobočke zahraničnej banky

500.00 500.00

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, 

objektov alebo ich častí

2,500.00 2,500.00

644002 Dotácie ostatnej právnickej osobe 600.00 600.00

637004 Všeobecné služby 10,590.00 10,590.00

633015 Palivá ako zdroj energie 382.00 382.00

637027 Odmeny pracovníkov 

mimopracovného pomeru

1,420.00 1,420.00

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, 

objektov alebo ich častí

3,600.00 3,600.00

637027 Odmeny pracovníkov 

mimopracovného pomeru

1,000.00 1,000.00

632002 Vodné, stočné 582.00 582.00

637027 Odmeny pracovníkov 

mimopracovného pomeru

1,020.00 1,020.00

633006 Všeobecný materiál 500.00 500.00

637027 Odmeny pracovníkov 

mimopracovného pomeru

1,000.00 1,000.00

633006 Všeobecný materiál 400.00 400.00

637004 Všeobecné služby 2,600.00 2,600.00

611 Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich 

750.00 750.00

611 Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich 

35,185.00 35,185.00

612002 Ostatné príplatky okrem osobných 

príplatkov

900.00 900.00



0911 41 350.00

0911 41 2,300.00

0911 41 700.00

0911 41 760.00

0911 41 3,800.00

0911 41 250.00

0911 41 850.00

0911 41 290.00

0911 41 1,400.00

0911 41 600.00

0911 41 3,200.00

0911 41 200.00

0911 41 1,700.00

0911 41 670.00

0911 41 900.00

09111 41 900.00

09601 41 7,900.00

09601 41 700.00

09601 41 100.00

09601 41 1,000.00

09601 41 60.00

09601 41 300.00

09601 41 180.00

Ostatné príplatky okrem osobných 

príplatkov

614 Odmeny 350.00 350.00

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne

2,300.00 2,300.00

623 Poistné do ostatných zdravotných 

poisťovní

700.00 700.00

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

nemocenské poistenie

760.00 760.00

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

starobné poistenie

3,800.00 3,800.00

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

úrazové poistenie

250.00 250.00

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

invalidné poistenie

850.00 850.00

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

poistenie v nezamestnanosti

290.00 290.00

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do 

rezervného fondu solidarity

1,400.00 1,400.00

627 Príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní

600.00 600.00

632001 Energie 3,200.00 3,200.00

632003 Poštové služby 200.00 200.00

633006 Všeobecný materiál 1,700.00 1,700.00

637004 Všeobecné služby 670.00 670.00

637005 Špeciálne služby 900.00 900.00

633006 Všeobecný materiál 900.00 900.00

611 Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich 

7,900.00 7,900.00

623 Poistné do ostatných zdravotných 

poisťovní

700.00 700.00

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

nemocenské poistenie

100.00 100.00

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

starobné poistenie

1,000.00 1,000.00

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na 

úrazové poistenie

60.00 60.00

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do 

rezervného fondu solidarity

300.00 300.00

627 Príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní

180.00 180.00



09601 41 140.00

09601 41 40.00

09601 41 80.00

09601 41 200.00

09601 41 80.00

194,966.00

174,160.00

111 0.00

0630 111 0.00

0630 41 0.00

0.00

0.00

0170 41 6,000.00

0.00

6,000.00

194,966.00

180,160.00

Príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní

633001 Interiérové vybavenie 140.00 140.00

633006 Všeobecný materiál 40.00 40.00

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s 

tým spojené

80.00 80.00

635001 Rutinná a štandardná údržba 

interiérového vybavenia

200.00 200.00

637005 Špeciálne služby 80.00 80.00

Suma za bežný rozpočet Spolu príjmy : 194,966.00 194,966.00

Spolu výdavky : 174,160.00 174,250.00

Kapitálový rozpočet

 Príjmy 

322001 Tuzemské kapitálové transfery v 

rámci VS zo štátneho rozpočtu

0.00 320,000.00

 Výdaje 

717001 Realizácia nových stavieb -prívodná 

rada

0.00 320,000.00

717002 Rekonštrukcia VV vodomery 0.00 14,716.00

Suma za kapitálový rozpočet Spolu príjmy : 0.00 320,000.00

Spolu výdavky : 0.00 334,716.00

Rozpočet finančných operácií

 Príjmy 

 Výdaje 

821005 Splácanie tuzemskej  istiny z 

bankových úverov dlhodobých

6,000.00 6,000.00

Suma za rozpočet finančných operácií Spolu príjmy : 0.00 0.00

Spolu výdavky : 6,000.00 6,000.00

Spolu príjmy : 194,966.00 514,966.00

Spolu výdavky : 180,160.00 514,966.00



Príloha č. 2 

 

OBEC HÝĽOV 

 

 
 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Hýľov č. 1/2019 

o verejnom poriadku 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Hýľove dňa ……………….. 

uznesením č. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: …………………….  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Hýľov dňa: ……………………. 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa: ……………………. 

Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Hýľov dňa: ……………………. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: ……………………. 

VZN zverejnené na internetovej stránke obce Hýľov dňa: …………………….  

VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: ……………………. 



 

Obecné zastupiteľstvo v Hýľove v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien 

a doplnkov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2019 

o verejnom poriadku 

 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce vrátane starostu a poslancov OZ, obyvateľov, 

návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, zabezpečujúce 

zásobovanie, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a pre ostatné osoby prechádzajúce cez 

obec alebo zdržujúce sa na území obce. 

  Cieľom  tohto  nariadenia  je  dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie životných  

podmienok obyvateľov obce, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie,  zabraňovať jeho  

znečisťovaniu  a zlepšovať estetický  vzhľad obce, pričom dodržiavanie verejného poriadku a 

všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných predpokladov  kvality  susedského  a  občianskeho  

spolunažívania,  ochrany  a zveľaďovania životného prostredia. 

 

 

Článok 2 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 

1. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria 

pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, 

ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru podmienkou riadneho spoločenského 

spolunažívania a vo verejnom záujme. 

2. Územie obce je katastrálne územie obce Hýľov: zastavané územie i miesta mimo zastavaného 

územia. 

3. Verejným priestranstvom je každé miesto, ktoré slúži verejnosti, je verejne prístupné a ktoré 

možno obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky vo vlastníctve obce, miestne 

komunikácie, autobusové zastávky, parky, cintorín, ihriská, kultúrne a pamiatkové zariadenia. 

Okrem verejného priestranstva je verejne prístupným miestom aj každé miesto, trvale alebo 

prechodne slúžiace verejnosti, je pre tento účel zriadené a je voľne prístupné. Sú to nástupištia, 

prístrešky zastávok verejnej dopravy, predajne potravín, prevádzky poskytujúce služby, budova 

úradu samosprávy, areály školy a predškolského zariadenia. 

4. Verejným zariadením sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené na 

zverejňovanie oznamov, lavičky, hojdačky a všetko súvisiace príslušenstvo. 



5. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty, najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá. Verejná 

zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná. 

6. Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja 

a odpočinku obyvateľov obce. Čas nočného pokoja je od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

7. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 

priestupok označené v zákone č. 372/1990 Zb., alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde 

o správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov. 

8. Vozidlá na účely tohto VZN sú všetky motorové vozidlá, osobné, nákladné, vrátane prívesov 

a návesov, traktory vrátane prívesov, poľnohospodárske, stavebné a iné stroje. 

 

 

Článok 3 

UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU 

 

1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zabezpečiť vzhľad 

a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to určených; 

b) znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami cigariet, zvyškami jedál, 

odpadkami z domov a ukladať ich mimo zberných nádob; 

c) spaľovať smeti a domový odpad v smetných nádobách; 

d) skladovať na verejných priestranstvách stavebný materiál, stavebný odpad, palivo bez 

povolenia obce; 

e) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné 

látky; 

f) parkovaním zamedzovať prejazd záchrannej služby, hasičov, vozidiel technických služieb 

a vozidiel zimnej údržby; 

g) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, oplotenia, 

poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách; 

h) užívať verejné priestranstvá a verejne prístupné miesta, ktoré sú vo vlastníctve obce 

v rozpore s účelom ich využitia a to parkovaním a odstavovaním motorových vozidiel na 

verejnej zeleni a neoprávneným parkovaním na chodníkoch; 

i) poškodzovať, znečisťovať a ničiť majetok obce, všetkých fyzických a právnických osôb, 

nachádzajúci sa na území obce; 

j) vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich 

znečistenie; 

k) do vodných tokov a kanalizácie vypúšťať alebo vylievať obsah žúmp a iné škodlivé tekutiny 

schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry; 

l) venčenie psov na verejnej zeleni, pohyb psov bez sprievodu majiteľa, nočné vypúšťanie psov 

na verejné priestranstvá; 



m) odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre účely umývania 

dopravných prostriedkov, zalievania záhrad a trávnikov, napúšťania bazénov. 

 

Článok 4 

DORŽIAVANIE NOČNÉHO POKOJA 

 

Pre zabezpečenie nočného pokoja v obci je potrebné rešpektovať hlavne nasledovné zásady:  

1. Všetky  osoby  nachádzajúce  sa  v obci,  sú  povinné  zachovávať celoročne  nočný  pokoj v súlade 

s týmto nariadením. 

2. V čase nočného pokoja  sú  osoby  prevádzkujúce,  obsluhujúce  alebo  používajúce zariadenia 

generujúce  zvuk  a vibrácie  (stroje,  technologické  a technické  zariadenia, vozidlá  a pod.) 

povinné zamedziť vzniku a šíreniu hluku a vibrácií nad prípustnú mieru.   

3. Zvuková  produkcia,  reprodukovaná  hudba,  hudobné  nástroje,  rozhlasové  a televízne prijímače   

sa   môžu   používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli produkovaným hlukom 

a vibráciami rušené. 

 

Článok 5 

POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV 

 

1. Pyrotechnické výrobky je  možné  na  území  obce  Hýľov používať iba  v  termíne  od 31.  decembra 

do 1.  januára nasledujúceho kalendárneho roka a to aj v čase nočného pokoja v noci z 31. 

decembra na 1. januára. 

2. Výnimky v termínoch povoľuje starosta obce (výnimka musí byť podmienená  súvislosťou  s: 

konaním  významného  rodinného  podujatia  –  okrúhle  životné jubileum, svadba a rôzne výročia 

alebo s konaním významnej kultúrno-spoločenskej udalosti) na  základe  písomnej  žiadosti 

podanej  obci  najneskôr 5  pracovných  dní  pred plánovaným termínom použitia pyrotechnických 

výrobkov.  

3. Po  udelení  predmetnej  výnimky  je  obec  povinná  zabezpečiť zverejnenie  informácie o dátume,  

mieste  a čase  použitia  pyrotechnických  výrobkov v miestnom rozhlase a na internetovej stránke 

obce Hýľov a to minimálne jeden deň pred ako aj v deň konania takejto činnosti.  

 

Článok 6 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE 

 

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, 

poverených pracovníkov obecného úradu v Hýľove a Komisiou pre verejný poriadok. 

2. V zmysle §47 a §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupku sa dopustí ten, kto okrem 

iného: 

a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci;  



b) poruší nočný kľud; 

c) vzbudí verejné pohoršenie; 

d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné 

zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá 

povinnosť upratovania verejného priestranstva; 

e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje 

alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie; 

f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí 

alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku; 

g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie; 

h) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

návodom na ich používanie.  

i) priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností, ustanovených týmto 

VZN, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 

3. Pri ukladaní sankcií sa postupuje podľa všeobecne záväzných predpisov v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce, ak je priestupok dostatočne 

zistený a preukázaný. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, 

za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až g) pokutu do 300 eur, za priestupok podľa odseku 2 písm. 

h) pokutu do 500 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. i) pokutu do 33 eur. 

5. Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tejto veci konanie o uloženie pokuty. 

6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení VZN. 

7. Pokuta uložená obcou je príjmom obce. 

 

Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. 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. 

2. VZN bolo schválené uznesením OZ č. .................... zo dňa: .................... a nadobúda účinnosť 

dňom: ..................... 

 

 

Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce Hýľov 



Príloha č. 3 
 

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  

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1.polrok 2019 

 

 

 

- správa k záverečnému účtu obce za rok 2018, 

- kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov podľa schváleného rozpočtu 

k 31.12.2018, 

- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole – 

vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry, pokladničné 

doklady, bankové výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2018 a 1.štvrťrok 

2019, 

- kontrola platných VZN obce Hýľov, 

- kontrola poskytnutia a vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou fyzickým 

a právnickým osobám v roku 2018. 

 
Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov 

a pracovníkov obcí. 

 

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné 

zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného 

rozhodnutia predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov 

k výkonu kontroly. 

 

V prípade, že sa niektoré kontroly nevykonajú v danom období, automaticky sa presúvajú do 

2.polroka 2019. 

________________________________________ 
 

Zverejnené v obci dňa: 19.11.2018 

____________________________________________________________ 

 

 

Spracovala: ................................................                                 

  Ing. Gabriela Dorovová 



Príloha č. 4 
 

Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k 

návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 
 
V súlade s ustanovením ods. 1. písm. c, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hýľov na roky 2019-2021. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné 

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

(ďalej len VZN), 

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p., 

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné 

súvisiace právne normy, 

- a opatrenia MF SR z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná, funkčná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtu. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to najmä  s VZN o 

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

 

Povinnosť zostavovania viacročného rozpočtu ukladá obciam ustanovenie § 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách. Viacročný rozpočet obce má zohľadňovať najmä základné úlohy obce pri výkone samosprávy 

ako aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, úlohy úseku preneseného 

výkonu štátnej správy na samosprávu a v neposlednom rade dlhodobé strategické ciele a zámery obce. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je 

záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

Rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2019) je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné 

a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2019 obecné zastupiteľstvo schvaľuje a na roky 

2020 a 2021 berie na vedomie. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zverejnený dňa 14.12.2018 na verejnú diskusiu v zmysle Zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy minimálne 15 dní pred jeho schvaľovaním obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok ako aj na nasledujúce dva roky sa zostavuje v súlade s § 10 

zákona 583/2004, to znamená ako vyrovnaný alebo prebytkový. Návrh rozpočtu na rok 2019 je vyrovnaný a 

vychádza  z vývoja hospodárenia obce v rokoch 2016 – 2018. 

 

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne 

členený na: 



a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

  ROK 2019 2020 2021 

Príjmy - bežný rozpočet 194.966 194.966 194.966 

Výdavky - bežný rozpočet   174.250 174.160 174.160 

Prebytok bežného rozpočtu: + 20.716 +20.806 +20.806 

         

Príjmy - kapitálový rozpočet 320.000 0 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 334.716 0 0 

Schodok kapitálového rozpočtu: -14.716 0 0 

         

Príjmy - Finančné operácie 0 0 0 

Výdavky - Finančné operácie 6.000 6.000 6.000 

Schodok finančných operácií: -6.000 -6.000 -6.000 

         

Celkové príjmy 514.966 194.966 194.966 

Celkové výdavky 514.966 180.160 180.160 

Prebytok celkového rozpočtu: 0 +14.806 +14.806 

 

Obec je povinná poskytovať do rozpočtového informačného systému pre samosprávu – RISSAM, v 

správe ministerstva financií, rozpočet, údaje o schválenom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a 

rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa 

schválenia rozpočtu orgánom obce, príslušným podľa osobitných predpisov.  

Ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec 

poskytuje údaje schváleného rozpočtu, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a 

schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu 

najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom počas rozpočtového provizória, 

obec poskytuje v tomto rozsahu a termínoch, údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho 

rozpočtového roka. 

 

Dňa 12.12.2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo podiel obce na výnose DPFO na rok 2019 vo 

výške 159.716 eur. Tento podiel bol zapracovaný do návrhu rozpočtu na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Záver: 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 

pripravený v súlade s platnou legislatívou, odporúčam prerokovať a schváliť a rozpočet  na rok 2020 

a 2021 odporúčam zobrať na vedomie. 

 

 

V Hýľove, dňa 15.12.2018   

 

                            Ing. Gabriela Dorovová 


