Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25.11.2020 o 18:30 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. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Ing. Tomáš Matula, MBA
Ospravedlnený: Marcel Pancák

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hýľov
Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady na území obce Hýľov
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 zo
zdravotných 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 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 25.11.2020:
23.019,32 €
 bežný účet:
1.466,63 €
 účet MŠ:
 rezervný fond: 26.652,28 €
700,38 €
 sociálny fond:
9.102,51 €
 úverový účet:
Obec požiadala o refundáciu nákladov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V rámci jarnej
prvej vlny pandémie bola štátom uznaná refundácia vo výške 206,- € (náklady na všetok zakúpený
materiál okrem teplomera), náklady v súvislosti s výdavkami na celoplošné testovanie počas druhej vlny
pandémie boli uznané vo výške 882,32 € (táto suma zahŕňa aj mzdy pre administratívnych pracovníkov
vo výške 300,- €). Uznané finančné prostriedky však zatiaľ obci vyplatené neboli. Poslanci OZ vzali na
vedomie informácie podané starostkou.
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
K dnešnému zasadnutiu OZ neboli vznesené žiadne interpelácie občanov, ani poslancov.
Bod 6 Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
Dňa 12.10.2020 bola na obecný úrad doručená písomná žiadosť manželov Ing. Karolíny Matula a
Ing. Tomáša Matulu, MBA o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce,
konkrétne pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 395/1 (s výmerou približne 50 m2).
Pán Matula bol osobne prítomný na zasadnutí OZ a vysvetlil, že na uvedenej časti parcely sa
nachádza starý múr, ktorý je aktuálne v havarijnom stave. Z historických dôvodov je múr súčasťou
oplotenia ich pozemku (parcely č. 201/1) a vzhľadom na to, že ohrozuje bezpečnosť ich detí, majú záujem
ho zrenovovať. Starostka a poslanci diskutovali s p. Matulom o detailoch ich žiadosti, ujasnili si, že
manželia Matulovci majú záujem len o časť pozemku v rozsahu existujúceho múru a zelený pás popri
miestnej komunikácii zostane naďalej majetkom obce, aby nebolo bránené prechodu väčších vozidiel po
komunikácii. Samotnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy bude predchádzať nevyhnutné vyhotovenie
geometrického plánu, pričom finančné náklady v súvislosti s ním budú znášať manželia Matulovci.
Poslanci OZ hlasovali o zámere predaja uvedeného pozemku.

Bod 7 Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hýľov
Starostka informovala, že Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hýľov bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie na
obecnej tabuli aj webovej stránke obce. K zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky,
ktoré by bolo potrebné do VZN zapracovať, iba traja obyvatelia poslali k návrhu VZN svoje otázky,
mailom im bola zaslaná odpoveď. Poslanci OZ hlasovali o schválení VZN č. 2/2020.
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Bod 8 Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
Návrh VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci, bol rovnako ako v prípade návrhu VZN č. 2/2020 v zákonnej
lehote zverejnený na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj webovej stránke obce. Do dnešného dňa
k nemu neboli vznesené od obyvateľov obce žiadne pripomienky. Poslanci OZ hlasovali o schválení VZN
č. 3/2020.
Bod 9 Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady na území obce Hýľov
V zákonnej lehote bol na obecnej tabuli aj webovej stránke obce zverejnený na pripomienkovanie
aj Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
na území obce Hýľov. K zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bolo
potrebné doň zapracovať, iba p. Matula poslal k návrhu dodatku svoje otázky, mailom mu bola zaslaná
odpoveď. Poslanci OZ hlasovali o schválení dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013.

Bod 10 Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov
Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová písomne predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
na obdobie január - jún r. 2021 (Príloha č. 1 zápisnice). Poslanci OZ vzali návrh na vedomie.
Výročná správa obce Hýľov za rok 2019
Starostka obce predniesla Výročnú správu obce Hýľov za rok 2019 (Príloha č. 2 zápisnice). Zároveň
skonštatovala, že aktuálne prebieha audit účtovnej závierky Obce Hýľov. Poslanci OZ k prednesenej
výročnej správe za rok 2019 nemali žiadne pripomienky ani otázky a vzali ju na vedomie.
Konanie vo veci napájania rodinných domov na verejnú kanalizačnú sieť a verejný vodovod
Starostka obce dňa 21.01.2020 písomne požiadala Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o
životné prostredie o zmenu rozhodnutia zo dňa 10.10.2011, ktoré obmedzuje do doby rekonštrukcie
ČOV v obci napájať na verejnú kanalizačnú sieť lokality pre výstavbu rodinných domov, ktoré boli
schválené v rámci zmien a doplnkov územného plánu obce Hýľov v decembri 2009.
Okresný úrad rozhodol, že rozhodnutie zo dňa 10.10.2011 ostáva naďalej v platnosti. V prípade
stavieb uvedených v zmenách a doplnkoch územného plánu obce z r. 2009, bude riešené odvádzanie
splaškov formou žumpy, s možnosťou realizácie kanalizačnej prípojky, ktorá bude zaslepená a po
rekonštrukcii ČOV Hýľov bude možné napojenie na verejnú kanalizáciu. Ak bola stavba riešená už
v územnom pláne schválenom pred rokom 2009, bude možné – na základe súhlasného stanoviska VVS,
a. s. - riešiť odvádzanie splaškových vôd napojením sa na kanalizáciu. Kompletná odpoveď Okresného
úradu Košice v predmetnej záležitosti bola zverejnená na webovej stránke obce v sekcii Oznamy dňa
08.07.2020.
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V auguste 2020 OÚ Košice – okolie, OSŽP začal voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s. správne konanie o nariadení rekonštrukcie (rozšírenia kapacity) ČOV Hýľov. V tomto zmysle bola
VVS, a. s. uložená povinnosť zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie pre rekonštrukciu ČOV Hýľov a zároveň zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie areálu
ČOV a prístupovej komunikácie k ČOV Hýľov do 31. 12. 2021.
Čo sa týka napájania nových domov na verejný vodovod v obci, nateraz platí rozhodnutie OÚ Košice
– okolie, OSŽP vo veci postupu obce Hýľov pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľov pitnou vodou
prostredníctvom verejného vodovodu zo dňa 17.07.2018 (zverejnené na webovej stránke obce v sekcii
Oznamy dňa 27.07.2018). Do času, kým nebudú odstránené najzávažnejšie nedostatky (rekonštrukciou
prívodovej rady vodovodného potrubia) bude realizácia novej vodovodnej prípojky povolená len
obyvateľom s trvalým pobytom v Hýľove, ktorí sa sťahujú „z domu do domu“ (napr. ak sa v rámci obce
odsťahujú deti od rodičov do nového domu). Poslanci OZ vzali rozhodnutie Okresného úradu Košice na
vedomie.
Vyjadrenie Ing. Antona Rusnáka ku kompenzácii za službu poskytnutú obci
Ing. Anton Rusnák začiatkom roka v rámci riešenia havarijného stavu vodovodného potrubia
poskytol obci bez nároku na finančnú odmenu službu, týkajúcu sa zamerania miest únikov vody
z prívodovej rady. Obecné zastupiteľstvo sa v tom čase s Ing. Rusnákom dohodlo na kompenzácii formou
zakúpenia posilňovacieho zariadenia z obecného rozpočtu, ktoré by malo byť umiestnené v priestoroch
budovy bývalej ZŠ, ktoré využívajú členovia TJ Družstevník Hýľov ako telocvičňu.
Vzhľadom na situáciu s pandémiou ochorenia COVID-19 a krátením podielových daní, čo zaťažilo
obecný rozpočet, Ing. Rusnák prehodnotil svoje rozhodnutie, na zakúpení posilňovacieho zariadenia
netrvá a na kompenzáciu za službu poskytnutú obci si nebude nárokovať. Zároveň skonštatoval, že
v prípade potreby takejto služby s ním obec môže rátať aj v budúcnosti. Poslanci OZ vzali vyjadrenie Ing.
Antona Rusnáka na vedomie.

Bod 11 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom za účasť a zasadnutie o 20:15 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. 33/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Hýľove v nasledujúcom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hýľov
Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady na území obce Hýľov
Rôzne
Záver

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
V Hýľove, 25.11.2020

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. 34/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 4

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:

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

V Hýľove, 25.11.2020
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 35/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 6

Prejednanie žiadosti o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom časti pozemku vo
vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 3 schvaľuje zámer predaja časti pozemku
v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 395/1 s výmerou približne 50 m2 vo vlastníctve obce
Ing. Karolíne Matula a Ing. Tomášovi Matulovi, MBA.

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

V Hýľove, 25.11.2020

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. 36/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 7

Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hýľov

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov
č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Hýľov.

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

V Hýľove, 25.11.2020

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. 37/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 8

Schválenie VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov
č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci.

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

V Hýľove, 25.11.2020

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. 38/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 9

Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady na území obce Hýľov

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Hýľov č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na
území obce Hýľov.

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

V Hýľove, 25.11.2020

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. 39/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020
K bodu 10

Rôzne

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov na obdobie január - jún r. 2021 (príloha č. 1).
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

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

b) Výročná správa obce Hýľov za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 berie na vedomie Výročnú správu obce Hýľov
za rok 2019 (príloha č. 2).
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
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 39/2020
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c) Konanie vo veci napájania rodinných domov na verejnú kanalizačnú sieť a verejný
vodovod
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 berie na vedomie rozhodnutie Okresného
úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci zmeny rozhodnutia býv.
Krajského úradu životného prostredia Košice, č. 2011/00568 zo dňa 10.10.2011.

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

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

d) Vyjadrenie Ing. Antona Rusnáka ku kompenzácii za službu poskytnutú obci
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 berie na vedomie vyjadrenie Ing. Antona
Rusnáka ku kompenzácii za službu poskytnutú obci.

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

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

V Hýľove, 25.11.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 39/2020

Júlia Kočíková
starostka obce

2/2

OBEC HÝĽOV

PRÍLOHA ZÁPISNICE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
25.11.2020 o 18:30 hod. v budove OcÚ v Hýľove

Príloha č. 1
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
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Hýľov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2021
- Správa k záverečnému účtu obce za rok 2020,
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej kontrole
– vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry, pokladničné
doklady, bankové výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok
2021,
- kontrola vedenia Obecnej kroniky (§4 ods.3 pís. s) zákona č. 369/1990
Zb.),
- kontrola zverejnenia popisu organizačnej štruktúry obce (§5 ods.1 zákona
č. 211/2000 Z.z.),
- kontrola zverejnenia plnenia rozpočtu za rok 2020 do 60 dní od skončenia
roka (čl.9 ods.2 zákona č. 493/2011 Z.z.),
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2021.
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 2021.

________________________________________
Zverejnené v obci dňa: 19.11.2020
____________________________________________________________

Spracovala: ................................................
Ing. Gabriela Dorovová
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Individuálna výročná správa
Obce Hýľov
za rok 2019

...........................................
Bc. Júlia Kočíková
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí vecne príslušných
orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie významných investičných, kultúrnych a
spoločenských aktivít.
Aj v roku 2019 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili
potreby našich občanov.
Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obec dosiahne, na každý pozitívny krok dopredu – k
lepšiemu životu našich spoluobčanov.
Práca vo vedení obce nemá merateľné kritérium, je to len spokojnosť obyvateľov.
Obec Hýľov, aj keď patrí medzi menšie obce v okrese, aktívne sa zapája do
kultúrnospoločenského diania. Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou
ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci
hrdí. Stále nás však čaká veľa práce.
Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu od všetkých občanov, podnikateľov a
ostatných organizácií pôsobiacich na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v
skvalitňovaní podmienok života pre našich občanov.
Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové a kvalitné
podmienky pre bývanie a život našim deťom.
Celý rok bol v pracovnom nasadení a obec sa zamerala na zamestnávanie občanov
prostredníctvom ÚPSVaR.
Cieľom obce je aj získavanie finančných prostriedkov na rôzne projekty, ako sú zveľaďovanie
verejného priestranstva a hlavne vyriešenie problémov s verejným vodovodom a dodávkou
pitnej vody k spokojnosti všetkých občanov.
Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom
práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí.

S úctou

Bc. Júlia Kočíkova
starostka obce Hýľov
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Hýľov

Sídlo:

Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

IČO:

00324230

DIČ:

2021235997

Štatutárny orgán obce: starostka
Telefón:
Telefón:
Tel. č. - starostka:

+421 55 696 71 94
+421 918 656 974

Tel. č. - pracovníčka OcÚ: +421 911 890 695
Fax:

+421 55 696 71 94

E-mail:

hylov@centrum.sk

Web:

http://www.obechylov.sk/

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce:

Bc. Júlia Kočíková

Zástupca starostky obce:

Bc. Ľudmila Hužvárová.

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Gabriela Dorovová

Obecné zastupiteľstvo:

Vladimír Bernát
Bc. Ľudmila Hužvárová
RNDr. Lenka Maliničová, PhD.
František Petrík
Viera Štefanovičová

Obecný úrad:
Administratívny a ekonomický úsek:
Eva Hlušková
do 8/2019
Valéria Pancáková od 4/2019
Materská škola:
Mária Bertová
do 9/2019
Helena Kováčová od 9/2019
Lenka Tirpáková
Paulína Ondrejová
Školská jedáleň pri MŠ:
Mária Findoráková
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Hýľov združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec ako samostatný
územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Pri svojej činnosti sa riadi uvedeným zákonom, Ústavou Slovenskej republiky,
ostatnými právnymi predpismi, vyhláškami a vnútornými predpismi obce.
Vízie obce:
Záujmom obyvateľov obce je žiť zdravým spôsobom života a v obci s priaznivým
životným prostredím. Záujmom obce je toto zabezpečiť a tak zatraktívniť obec pre obyvateľov,
potenciálnych obyvateľov a rekreantov. Obec Hýľov definovala víziu svojho územia
nasledovne: zabezpečiť svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým
ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a
zachovanými prirodzenými biotopmi; ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné
služby občianskej vybavenosti, sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na
príjemné športové a kultúrne vyžitie; umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a
vzdelávaniu.
Ciele obce:
Dobudovaním a rekonštrukciou vodovodu a revitalizáciou vodných zdrojov zabezpečiť
plynulé zásobovanie pitnou vodou. Rozvíjaním prírodného a kultúrneho potenciálu územia a
zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné podmienky
miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce.

5. Základná charakteristika Obce Hýľov
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: región Rudohorie
Obec Hýľov leží v styku východných častí Slovenského Rudohoria a severozápadnej časti
Košickej Kotliny. Kataster obce sa rozprestiera na svahovom pahorku. Z východnej strany
hraničí s chotárom obce Nižný Klatov, zo severnej strany s chotárom Vyšný Klatov až po
chotár obce Zlatá Idka, ktorý sa tiahne zo západnej strany z juhu s chotármi obce Šemša a
Bukovec.
Susediace mestá: mesto Košice,
Susediace obce: Bukovec, Zlatá Idka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov.
Celková rozloha obce: 23,86 km2 - 2 386 ha
Nadmorská výška: 490 m. n. m.
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5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 480
Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 454 | rozdiel (2011-2001): 26
Hustota a počet obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2019:

21,21 obyvateľa/ km2
506 obyvateľov

Národnostná štruktúra:
Národnosť Slovenská 93,13 %
Národnosť Česká
0,42 %
Národnosť nezistená 6,46 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímska katolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov: nárast
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Štatistika UoZ - obec Hýľov - počet nezamestnaných k 31.12.2019:
14 nezamestnaných, z toho 9 mužov a 5 žien.
Vývoj nezamestnanosti v roku 2019: mierne klesajúca
5.4 Symboly obce
Pečať obce - Erb obce

5.5 História obce
Prvá zmienka o obci je z roku 1318 Hyleupothoka. V ďalšom historickom vývoji sa
názov obce menil nasledovne: 1319 Hyluupotaca, 1332 Hylow, 1401 Hillyo, 1427 Hylow,
1491 Hyllyo, 1630 Hilyo, 1650 Hilow, 1773 Hillow. Po maďarsky sa obec úradne nazývala
Hilyó.
Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku 1960 sa
obec začlenila pod okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj.
V 18. storočí ťažili v obci železnú rudu a vozili ju do Zlatej Idky, varili tiež pivo. V 1.
polovici 19. storočia bol v prevádzke železný hámor.
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5.6 Pamiatky - Kostol svätej Barbory
Charakteristickým znakom obce a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Rímsko - katolícky kostol svätej Barbory.
5.7 Významné osobnosti obce - Farár Mgr. Peter Gombita
Peter Gombita - kňaz, ktorý svoj život zasvätil pomáhaniu ľuďom na okraji spoločnosti.

6. Plnenie úloh obce
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Hýľov č. 44
6.2 Zdravotníctvo
Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia
obce dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do blízkeho mesta Košice.
6.3 Sociálne zabezpečenie a podnikanie
Obec v roku 2019 neposkytovala opatrovateľskú službu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na: podporu dôchodcov, organizáciu stretnutia pri príležitosti životných jubileí,
posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
6.4 Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži miestnej samospráve, ale aj obyvateľom na
organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinných osláv a stretnutí.
Obec organizuje kultúrne podujatia ako je Deň matiek, Posedenie s dôchodcami,
Karneval a Fašiangy.
Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na: organizovanie tradičných kultúrnych podujatí.
V roku 2019 sa pod záštitou obce Hýľov a občianskeho združenia Hýľ konal už 5. ročník
obľúbeného bežeckého preteku Hýľovská desiatka, tentokrát spojený s dňom obce
Hýľov.
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Obchod potravín
- Pizzéria
- Expreso-bar
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Firma Dachprod - výroba strešných okien, kovovýroba
- Firma VVS, a. s. Košice - ČOV
- Slovenský vodohospodársky podnik Hrádza Bukovec
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Drobní roľníci, záhradkári
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7. Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2018 uznesením č.
13/12/2018.
Zmeny rozpočtu:
- zmena rozpočtu schválená dňa 20.05.2019 uznesením č. 31/2019
- zmena rozpočtu schválená dňa 28.10.2019 uznesením č. 61/2019
Uznesením OZ Hýľov č. 25/2014 zo dňa 24.06.2014 bola využitá možnosť zostavovania a
predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry v zmysle § 4 odst. 5 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n. p.

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

514 966,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
556 992,33

194 966,00
320 000,00
0,00

216 250,00
320 104,00
20 638,33

Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

508 876,00

556 333,00

168 160,00
334 716,00
6 000,00

211 650,00
339 024,00
5 659,00
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

556 992,33 €

228 344,79 €

41,0 %

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

218 547,24 €

101,1 %

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
216 250,00 €

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
178 566,00 €

180 483,50 €

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
26 071,00 €
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
4 994,00 €

% plnenia
101,1 %
% plnenia

28 371,64 €

108,8 %

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 504,34 €

110,2 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
1.
ÚPSVaR, Košice – okolie
559,20 HN – strava predškoláci MŠ
2.
Okresný úrad Košice okolie
163,68 REGOB
3.
Okresný úrad Košice okolie
38,99 Transfer ŽP
4.
Krajský školský úrad Košice
227,00 Predškolská výchova MŠ
5.
Okresný úrad Košice okolie
1 971,11 Voľby 2019
6.
ÚPSVaR, Košice – okolie
6 010,92 Rozvoj zamestnanosti
7.
Okresný úrad Košice okolie
21,20 Register adries
8.
Granty a Sponzori
700,00 Bežné výdavky obce - Kultúra
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
320 104,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

104,00 €

0,1 %

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
% plnenia
20 638,33 €
9 693,55 €
46,9 %
V roku 2019 boli zapojené do rozpočtu :
- nevyčerpané prostriedky 2018 zo školského stravovania v sume 444,33 EUR
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
556 333,00 €
1. Bežné výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
211 650,00 €
2. Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
339 024,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

228 344,79 €

41,1 %

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

211 324,55 €

99,8 %

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

11 838,04 €

3,5 %

3. Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
5 659,00 €
5 182,20 €

% čerpania
91,6%

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
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218 547,24
211 324,55
7 222,69
104,00
11 838,04
-11 734,04
9 693,55
5 182,20
4 511,35
228 344,79
228 344,79
1 533,34
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Bilancia aktív a pasív v eurách
8.1 AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho: zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 01.01.2019
929 938,83
839 716,79
0,01
839,716 78
0
90 222,04
44,04
4 004,08
86 173,92
0

KZ k 31.12.2019
880 162,43
800 246,51
0,01
839 717
0
79 753,70
14,47
4 810,30
74 508,44
162,20

ZS k 01.01.2019
929 938,83
282 856,72

KZ k 31.12.2019
880 162,43
290 527,15

282 856,72
39 765,81

290 527,15
25 611,48

434,21
19 035,06
20 296,54
607 316,30

445,03
13 852,86
11 313,59
564 023,80

8.2 PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Dlhodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
8.3 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2018
4 004,08

Stav k 31.12.2019
4 810,30

Stav k 31.12.2018
20 296,54

Stav k 31.12 2019
11 313,59

8.4 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Názov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Skutočnosť
k 31.12.2018
249 435
30 374
44 538
112 402
214
1 438
52 208

Skutočnosť
k 31.12.2019
251 764
19 667
45 800
130 710
226
1 477
52 049

2 661
0
5 600
0
Skutočnosť
k 31.12. 2018
270 495
3 632
0
0
183 935
36 519
0

1 585
0
250
0
Skutočnosť
k 31.12.2019
259 413
5 969
0
0
183 626
12 377
0

0
0
46 409
+21 059

0
0
57 440
+7 649

Hospodársky výsledok kladný/v sume + 7 649 bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie:
Obec spláca dlhodobý úver prijatý na spolufinancovanie investícií, na ktoré boli poskytnuté
nenávratné dotácie z Európskych fondov.
Splátky istiny úveru sú mesačné v sume 431,85 EUR.
Splátky úrokov z úveru sú mesačné.
Zostatok úveru k 31.12.2018 bol vo výške 19 035,06 EUR.
Zostatok úveru k 31.12.2019 bol vo výške 13 852,86 EUR.
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10.1 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) Rekonštrukcia miestneho vodovodu
b) Oprava a havarijný stav vodovodu
c) Výstavba vodovodnej šachty

10.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Obec
- obstaranie Licencie Korwin
- hydrogeologický prieskum vodných prameňov - revitalizácia vodných zdrojov
- realizácia výstavby zásobného vodovodného potrubia

Materská škola a školská jedáleň
- rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne
- elektroinštalácia bleskozvodu v budove MŠ

10.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.4 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec ohrozujú významné rizika a neistoty, ktoré ovplyvnia hospodárenie obce v dôsledku
pandémie Covid 19 .
Predpokladané poníženie podielových daní v budúcom období bude mať podstatný vplyv na
hospodárenie obce.

Vypracoval: Jozefína Kolesárová

Predkladá: Bc. Júlia Kočíková

V Hýľove: 20.10.2020
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