
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

13.10.2020 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

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

Viera Štefanovičová;  

Ospravedlnený: Marcel Pancák 

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Informácie 
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
6. MAS RUDOHORIE – mimoriadny členský príspevok 
7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – zásobné 

vodovodné potrubie 
8. Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev 

eurofondov 
9. Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov 
10. Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
11. Rôzne 
12. 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. 
Zároveň navrhla nahradiť bod 6 programu (MAS RUDOHORIE – mimoriadny členský príspevok) bodom 
„Úprava rozpočtu č. 3 – POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA 
UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“)  
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Poslanci OZ 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. Informácie 
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Úprava rozpočtu č. 3 – POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA 

UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“ 
7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – zásobné 

vodovodné potrubie 
8. Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev 

eurofondov 
9. Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov 
10. Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Bod 4  Informácie 

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 13.10.2020: 
 bežný účet: 14.163,07 € * 
 účet MŠ: 1.377,84 € 
 rezervný fond: 26.652,28 € 
 sociálny fond: 700,38 € 
 úverový účet: 9.966,21 € 

 
 * Stav účtu k dnešnému dňu nezahŕňa sumu podielových daní, ktorá bude na účet pripísaná okolo 
20.10.2020.  
 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  Úprava rozpočtu č. 3 – POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU 
„PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“  

 Starostka podrobne informovala poslancov o úpravách, ktoré je potrebné v rozpočte obce 
vykonať. 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 predložila dôvodovú správu 
k rozpočtovému opatreniu č. 3/2020 (Príloha č. 1 zápisnice).  

Poslanci OZ hlasovali o schválení úpravy rozpočtu navrhovaným rozpočtovým opatrením.  
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Bod 7  Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – 
zásobné vodovodné potrubie 

Starostka oznámila poslancom, že dňa 15.12.2020 je hraničný termín pre podanie žiadostí 
o dotácie z Environmentálneho fondu. Opakovane sa chce pokúsiť vo výzve uspieť s projektom 
„vodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“. Informovala tiež o finančných nákladoch súvisiacich 
s podaním projektu (podanie žiadosti 800,- €; nevyhnutné prepracovanie projektu zatiaľ nie je finančne 
vyčíslené).  

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie týkajúce sa zapojenia do výzvy z Environmentálneho 
fondu, hlasovali o schválení podania žiadosti o dotáciu a o udelení súhlasu s financovaním potrebných 
výdavkov súvisiacich s podaním žiadosti. 

 
Bod 8  Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev 
eurofondov 

Starostka informovala, že v prípade zapojenia sa do výzvy z Envirofondu s projektom „vodovod 
Hýľov – zásobné vodovodné potrubie“, nie je súčasne možné zapojiť sa do tejto výzvy v rámci iných 
kategórií.  

Nateraz nemá jasné informácie o ďalších pripravovaných výzvach z eurofondov. Projekt na 
rekonštrukciu obecného úradu sa však pravdepodobne bude dať v prípade ďalšej aktuálnej výzvy 
použiť. 

V súvislosti s pandémiou COVID-19 poskytuje vláda Slovenskej republiky návratnú finančnú 
výpomoc (pôžičku) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 (maximálne do výšky výpadku dane z príjmov podľa prognózy Ministerstva 
financií z júna 2020; pre obec Hýľov do výšky 9.708,- €). Poslanci diskutovali so starostkou, do akej 
miery bol obecný rozpočet zaťažený výpadkom dane z príjmov a či je obec momentálne odkázaná na 
takýto úver. 

 

Bod 9  Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov 

Dňa 28.07.2020 bola na obecný úrad doručená písomná žiadosť p. Aleny Voetter Kováčovej 
o zámenu pozemkov, konkrétne pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 293/2 vo vlastníctve p. 
Voetter Kováčovej za časť pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 300/1 vo vlastníctve obce 
Hýľov (s rovnakou výmerou). Bezprostredne pri parcele č. 293/2 sa nachádza autobusová zastávka 
a časť obecnej parcely č. 300/1, o ktorú má p. Voetter Kováčová záujem, susedí s jej pozemkom. 
Zámenou by obec nadobudla parcelu, ktorá sa nachádza medzi dvomi obecnými parcelami č. 293/1 
a 293/3, vznikol by tak súvislý obecný pozemok s rozlohou 737 m2.  

Samotnému uzatvoreniu zámennej zmluvy bude predchádzať nevyhnutné vyhotovenie 
geometrického plánu, pričom finančné náklady v súvislosti s ním bude znášať p. Voetter Kováčová. Na 
parcele č. 300/1 bude zároveň na náklady obce zriadené vecné bremeno, spočívajúce v práve uloženia 
a vedenia inžinierskych sietí.  

Poslanci OZ vzali žiadosť p. Aleny Voetter Kováčovej na vedomie a hlasovali o zámere zámeny 
uvedených pozemkov. 
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Bod 10  Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

Starostka skonštatovala, že súčasná situácia s množstvom produkovaného a vyvážaného odpadu 
je s ohľadom na aktuálnu výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
naďalej neudržateľná. Obec je momentálne nútená za odvoz odpadu doplácať. V súvislosti s potrebou 
efektívnejšieho a hospodárnejšieho nakladania s komunálnym odpadom vyprodukovaným obyvateľmi 
obce je nutné vypracovať nové VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. K súčasným trendom v 
odpadovom hospodárstve patrí napríklad váženie odpadu v zberových vozidlách. Poslanci OZ 
diskutovali so starostkou o možnostiach zavedenia férového a spravodlivejšieho systému 
spoplatňovania množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu jednotlivými domácnosťami. Do 
úvahy pripadajú predovšetkým dve možnosti – označenie zberných nádob čipmi a ich váženie 
v zberových vozidlách firmy KOSIT, alebo stanovenie počtu zberných nádob podľa počtu členov 
domácnosti v rámci ročného paušálneho poplatku za komunálny odpad. Bude potrebná aj úprava 
výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obyvateľa/kalendárny rok. Do 
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka vypracuje návrh VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom, ktorý bude zverejnený na pripomienkovanie. 

 
Bod 11  Rôzne 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová písomne predložila návrh plánu kontrolnej 
činnosti na obdobie september - december r. 2020 (Príloha č. 2 zápisnice). Poslanci OZ vzali návrh na 
vedomie. 

 
Žiadosť Pozemkového spoločenstva Hýľov o úpravu sadzby dane z pozemkov 

Dňa 12.10.2020 bola na obecný úrad doručená písomná žiadosť výboru Pozemkového 
spoločenstva Hýľov o úpravu sadzby dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 
lesy. PS Hýľov svoju žiadosť odôvodňuje tým, že sa stará o 104 ha lesa podľa lesohospodárskeho plánu 
a jeho účelom nie je tvorenie zisku, ale starostlivosť o lesné pozemky a aktuálnu 2% sadzbu dane 
pokladá za neprimerane vysokú. Argumentuje tiež tým, že Lesy SR, ktoré taktiež obhospodarujú lesné 
pozemky v k. ú. Hýľov, sú od dane oslobodené, pretože si lesy nechali prehlásiť za lesy osobitného 
určenia, aj keď tvoria zisk. 

Poslanci OZ vzali žiadosť PS Hýľov na vedomie. 
 

Bod 12 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom za účasť a zasadnutie o 20:30 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. 25/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 
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. Informácie 
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Úprava rozpočtu č. 3 – POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA 

UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“ 
7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod Hýľov – zásobné 

vodovodné potrubie 
8. Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev 

eurofondov 
9. Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov 
10. Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
11. Rôzne 
12. Záver 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 
          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 26/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 4 Informácie 

 

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

 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 13.10.2020         
           Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 27/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 6 Úprava rozpočtu č. 3 – POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI 
PROJEKTU „PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
3/2020.  
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020: 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky 

z položky 2yy  09111  611 41 Mzdy MŠ v sume 9.946,- € 

v celkovej sume 9.946,- € 

na položku 2yy 0111 637 41 Všeobecné a špeciálne služby OcÚ v sume 8.946,- € 

na položku 2yy 0510 637 41 Odpadové hospodárstvo Vývoz odpadu  v sume   1.000,- € 
v celkovej sume 9.946,- € 

  

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov 
 na položke  2xx  312001   111  Príjem príspevku ŠR  9.946,- € 

 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
 na položku  2yy 09111 610   111  mzdy  MŠ z príspevku  ŠR  9.946,- € 
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 Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 

Štefanovičová) 
Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 28/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 7 Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu – vodovod 
Hýľov – zásobné vodovodné potrubie 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 berie na vedomie zapojenie sa do výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu. 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. 

Hlasovanie č. 5 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 28/2020     1/2 



 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 súhlasí s financovaním všetkých 
potrebných výdavkov na skompletizovanie dokumentácie a podanie žiadosti. 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 29/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 8 Informácie o ďalších možnostiach zapojenia sa do aktuálnych a 
pripravovaných výziev eurofondov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie o ďalších možnostiach 
zapojenia sa do aktuálnych a pripravovaných výziev eurofondov. 

 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 30/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 
K bodu 9 Prejednanie žiadosti o zámenu pozemkov 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 berie na vedomie žiadosť p. Aleny 

Voetter Kováčovej o zámenu pozemkov v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 293/2 vo 
vlastníctve p. Voetter Kováčovej za časť pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 
300/1 vo vlastníctve obce Hýľov (s rovnakou výmerou). 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje zámer zámeny pozemku v k. ú. 

Hýľov, registra C-KN, parcely č. 293/2 vo vlastníctve p. Aleny Voetter Kováčovej za časť 
pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 300/1 vo vlastníctve obce Hýľov, s rovnakou 
výmerou.  

Hlasovanie č. 9 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 31/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 10 Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie potrebu vypracovania návrhu VZN 
o nakladaní s komunálnym odpadom. 

 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 
          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 32/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2020 

 

K bodu 11 Rôzne    

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov na obdobie september - december r. 2020 (príloha č. 
2).  

Hlasovanie č. 11 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

  
b) Žiadosť Pozemkového spoločenstva Hýľov o úpravu sadzby dane z pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 berie na vedomie žiadosť Pozemkového 
spoločenstva Hýľov o úpravu sadzby dane z pozemkov.  

Hlasovanie č. 12 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. 
Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov: 4 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

V Hýľove, 13.10.2020        Júlia Kočíková 
          starostka obce 



 

 
 

OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

13.10.2020 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov 
 

Dôvodová správa 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3, ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu, povolené 
prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtu je 
navrhované z týchto dôvodov: 
V schválenom rozpočte na rok 2020 nebol zahrnutý príspevok na udržanie zamestnanosti v MŠ 
a prijatie príspevku na refundácie miezd MŠ z dôvodu nariadenia vlády - Covid 19, ktorý bude 
použitý na refundáciu miezd MŠ.  

Ďalším presunom sa zabezpečí financovanie všeobecných a špeciálnych služieb Ocú 
a služieb  za vývoz a zneškodnenie odpadu v rámci schváleného rozpočtu obce. (Presunom 
z kapitoly Materská škola z dôvodu šetrenia prostriedkov - refundácie mzdových prostriedkov 
zo ŠR.) 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 
základe § 14 ods. 2 písmena a), b), c), d, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje: 
 
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov 
na položke 2xx  312001  111  príjem príspevku ŠR  v sume 9  946  € 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
na položku 2yy 09111 610  111  mzdy  MŠ z príspevku  ŠR  v sume  9 946  € 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky 
z položky 2yy  09111  611  41  mzdy MŠ v sume  9 946  € 
na položku 2yy 0111 637   41  Všeobecné a špeciálne služby Ocú v sume  8 946  € 
na položku 2yy 0510 637   41  Odpadové hospodárstvo Vývoz odpadu v sume  1 000  € 
   Spolu v sume  9 946 € 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov 
Schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky 
   z položky   2yy  09111  611  41  mzdy MŠ v sume  9 946  € 
   na položku 2yy 0111 637    41  Všeobecné a špeciálne služby Ocú v sume  8 946  €  
   na položku 2yy 0510 637   41  Odpadové hospodárstvo Vývoz odpadu  v sume  1 000  € 
   Spolu v sume  9 946 € 
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov 
    na položke 2xx  312001  111  príjem príspevku ŠR   v sume 9  946  € 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
   na položku 2yy 0911 610  111  mzdy MŠ z príspevku ŠR  v sume  9 946  € 
 

Predkladá: Bc. Júlia Kočíková, starostka obce 

Príloha č. 1 

 Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 13.10.2020   



 

 

 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 9-12/2020 

 
 

- Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, 
- kontrola príjmov, výdajov a finančných operácií obce za II. a III. štvrťrok 2020, 
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole pokladňa, došlé 

a vystavené faktúry, objednávky, bankové výpisy za II. a III. štvrťrok 2020, 
- kontrola povinného zverejnenia organizačnej štruktúry obce, 
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2021, 
- kontrola povinného vedenia kroniky. 

 
 
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 ak z dôvodu Mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky nebude 
možné vykonať všetky kontroly naplánované v 2. polroku 2020, tieto sa presunú do 1.polroka 
2021. 

________________________________________ 
 
Zverejnené v obci dňa: 14.09.2020 
____________________________________________________________ 
 
 
Spracovala: ................................................                                 
  Ing. Gabriela Dorovová 
 
 
 

 

Príloha č. 2 

 Príloha č. 2 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 13.10.2020  


