
Z á p i s n i c a 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hýľove, konaného dňa 09.02.2018 

 
 
 
Program: 
 
      1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácie 
4. Predaj obecného majetku – priamy predaj s predložením cenových ponúk s otvaraním  

          obálok a predaj osobitným zreteľom 
5. Rôzne 
6. Uznesenia  

      7. Záver 
 
 
 
K bodu č. 1: 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, na ktorom privítal poslancov  
OcZ, hlavnú kontrolórku obce a verejnosť. 
 
K bodu č. 2: 
    Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Antón Rusnák a za overovateľov  Peter Harman a Ing. 
Bartolomej Török. 
 
K bodu č. 3: 
   Starosta obce informoval o: 
                      - stave na účtoch k :09.02.2018     hl. účet                                11.041,95 €                                         
                                                                         šk. jedáleň                                    231,09 €   
                                                                         inv. účet                                   39.000,52 € 
                                                                         úver. účet                                 23.785,41 € 
- doplnení žiadosti pre vodovod a to pravoplatné stav. povolenie a  overenú projektovú  
   dokumentáciu, 
- VO na rekonštrukcou KD – UNIRES Bau s.r.o., Košice, 
- stave MAS Rudohorie, začatí prípravy projektu na  soc. zabezpečenie šatní a zázemia, 
 
 
K bodu č. 4: 
   Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo a schválilo priamy predaj obecného majetku obce. Na 
základe zverejneného zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie 
cenových ponúk boli obci v stanovenej lehote do 20.12.2017 do 12.00 hod. doručené tri (3) 
ponuky v uzatvorených obalkách s označením „Priamy predaj nehnuteľností – Neotvárať!“. 



Hlavnou  kontrolórkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva boli obálky 
prekontrolované o ich neporušení a potom pred poslancami boli obálky kontrolórkou otvárané 
v poradí v akom  boli doručené: 
1. od Ľudmila Hužvárová, rod. Hužvárová, Hýľov 6, 044 12 Nižný Klátov s cenovou  
    ponukou 25.000,- €  (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), 
2. od Jana Hužvár Kralovanská, rod. Stružáková, Hýľov 6, 044 12  Nižný Klátov s cenovou  
    ponukou 25.500,- € (slovom: dvadsaťpäťtisícpäťsto eur), 
3. od DURCHMONT s.r.o., Hýľov 172, 044 12 Hýľov, SR,  s cenovou ponukou 30.000,- €  
    (slovom: tridsaťtisíc eur), 
Po vyhodnotení predložených ponúk, Obecné zastupiteľstvo v Hýľove rozhodlo o schválení 
prevodu (predaja) obecného majetku pre DURCHMONT s.r.o., Hýľov 172, 044 12  Hýľov, 
SR,  za ponúkanú cenu 30.000,- € (slovom: tridsaťtisíc eur). 
 
   Ďalej Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo prevod (predaj) obecného majetku 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pozemok v k. ú. Hýľov, parcela číslo 335/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 a parcela číslo 336/2, záhrada o výmere 65 m2 
zjednotková cena 4,- €/m2 (cena celkom: 636,- €, slovom: šesťstotridsaťšesť eur) pre pána 
Pavla Štefanoviča, Hýľov 00, 044 12, hraničiacich s pozemkami žiadateľa. 
 
K bodu č. 5: 
   Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o vecnom bremene s VVS, a. s. 
Košice týkajúcej sa uložených vodárenských sieti v lokalite „SEVER“. Zatupiteľstvo zmluvu 
prerokovalo a následne schválilo. 
Ďalej starosta informoval poslancov o žiadosti pána Róberta Rusnáka o náhradné pozemky  
a jeho nesúhlas s odpredajom pozemkov obci pre rozšírenie cintorína, s čím sa zatiaľ 
zastupiteľstvo nestotožňuje. 
 
K bodu č. 6: 
   Zo zasadnutia boli prijaté jednotlivé uznesenia. 
 
K bodu č. 7: 
   Na záver starosta poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke a  verejnosti za účasť na 
zasadnutí a tým ho ukončil. 
 

 
                                                                                                       Stanislav Bernát 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
Zapísal: Ing. Antón Rusnák 
Overil:  Ing. Bartolomej Török 
             Peter Harman 
 



U Z N E S E N I A 
 
 

z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hýľove, konaného dňa 09.02.2018 
 
 

Uznesenie č.: 01/2018 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený 
v zápisnici. 
Hlasovanie: Počet poslancov OcZ Hýľov.................................5 
                    Počet prítomných poslancov ...............................5 
                    Počet poslancov hlasujúcich za.............................5(Bernát, Harman,Ing. Rusnák, 
                                                                                                      Petrík, Ing. Török) 
                    Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                    Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 02/2018 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostom tak ako 
je uvedené v zápisnici. 
Hlasovanie: Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                      Počet prítomných poslancov ................................5 
                      Počet poslancov hlasujúcich za............................5(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                      Petrík, Ing. Török)                                                  
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 03/2018 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schválilo  prevod vlastníctva priamym predajom 
obecného majetku podľa §9a ods. 1 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb., pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra KN-E, parcela číslo 629, orná pôda o výmere 1381 m2, po vyhodnotení cenových 
ponúk, ktoré obec dostala na základe zverejneného zámeru priameho predaja majetku obce 
s výzvou na podávanie cenových ponúk pre záujemcu: DURCHMONT s.r.o., Hýľov 172, 
Hýľov, 044 12, SR, IČO: 50 728 661 za ponúkanú cenu 30.000,- € (slovom: tridsaťtisíc 
eur). 

 
Hlasovanie:  Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                     Počet prítomných poslancov ................................5 
                     Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                      Ing. Török)                                                    
                     Počet poslancov hlasujúcich proti.........................1(Petrík) 
                     Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
 
 



Uznesenie č.:04/2018 

     Obecné zastupiteľstvo v Hýľove schvaľuje prevod (predaj) obecného majetku z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí,  pozemok v k. 
ú. Hýľov, registra KN-C, parcela číslo 335/2, zastavané plochy o výmere 94 m2  a pozemok 
v k. ú. Hýľov, registra KN-C, parcela  číslo 336/2, záhrady o výmere 65 m2 za cenu 636,- € 
(slovom: šesťstotridsaťšesť eur), pre Pavla Štefanoviča, nar. 26.09.1960, bytom 044 12 Hýľov 
č. 74, štátny občan SR, v podiele 0/0 , z dôvodov, že obec nevie využiť, ani použiť pre 
potreby obce a tieto  pozemky, ktoré sa nachádzajú pri zastavaných plochách a rodinnom 
dome, resp. hraničia s pozemkami p. Pavla Štefanoviča.  
 
Hlasovanie:  Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                     Počet prítomných poslancov ................................5 
                     Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                      Ing. Török)                                                    
                     Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                     Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........1(Petrík) 
 
Uznesenie č.: 05/2018 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje  „Zmluvu o zriadení vecného bremena 

k nehnuteľností“   stavba: Prístupová cesta s IS Hýľov 04 – Rozšírenie spláškovej kanalizácie 
s prípojkami, medzi: 
Obec Hýľov, Hýľov č. 21,044 12  Nižný Klátov, zastúpená: Stanislav Bernát – starosta, IČO: 
00 324 230, DIČ: 2021235997 („Povinný“) 

a 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 
36 570 460, konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva, 
Ing. Anita Gašparíková, člen predstavenstva, bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Košice, 
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893, DIČ: 2020063518, IČ DPH: SK 2020063518, 
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č: 1243/V 
(„Oprávnený“). 
Hlasovanie:  Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                     Počet prítomných poslancov ................................5 
                     Počet poslancov hlasujúcich za............................5(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                      Ing. Török, Petrík)                                                  
                     Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                     Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 06/2018 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov berie na vedomie podanú informáciu starostu o liste p. 
Róberta Rusnáka ohľadom nesúhlasu s predajom pozemkov obci pre rozšírenie cintorína a so 
žiadosťou o náhradu pozemku. 
Hlasovanie:  Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                     Počet prítomných poslancov ................................5 
                     Počet poslancov hlasujúcich za............................5(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  



                                                                                                      Ing. Török, Petrík)                                                  
                     Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                     Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
 
 
V Hýľove dňa 15.02.2018 
 
 
                                                                                                         Stanislav Bernát 
                                                                                                            starosta obce 
 
  
 
                                                                                                     
Zapísal: Ing. Antón Rusnák 
Overil:  Ing. Bartolomej Török 
             Peter Harman 
 

 
 

 
     
 


