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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

28.12.2019 o 8:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

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

Viera Štefanovičová;  
 

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Projekty 
5. Prerokovanie VZN o verejnom vodovode 
6. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

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

 

Bod 4  Projekty  

 Rekonštrukcia kuchyne MŠ 

Starostka informovala poslancov, že v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
vo výške 20.000,- € na rekonštrukciu kuchyne v MŠ (17.000,- dotácia + spolufinancovanie z obecného 
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rozpočtu vo výške 3.000,- €). Poslanci OZ vzali na vedomie podanie žiadosti a hlasovaním poverili 
starostku vypracovaním dokumentov potrebných k získaniu príspevku. 

 
Rekonštrukcia vodovodu - prívodová rada; Envirofond 

Starostka informovala, že požiadala Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné 
prostredie o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Hýľov – zásobné 
vodovodné potrubie“, žiadosť bola schválená a termín ukončenia predmetnej stavby predĺžený do 31. 
12. 2021. Vzhľadom na novú podmienku k žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, 
ktorou je vopred ukončené verejné obstarávanie a vybraná firma, ktorá má projekt realizovať, do výzvy 
Environmentálneho fondu z r. 2019 sme sa nezapojili. Starostka skonštatovala, že projekt bude treba 
prepracovať, aby spĺňal aktuálne podmienky výzvy. Poslanci OZ schválili vypracovanie kompletnej 
dokumentácie potrebnej k projektu „Rekonštrukcia vodovodu - prívodová rada“. 

 
Bod 5  Prerokovanie VZN o verejnom vodovode 

 
Starostka informovala, že Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 01/2017 o verejnom vodovode bol  v zákonnej 

lehote zverejnený na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj webovej stránke obce. Do dnešného dňa 
neobdržala od obyvateľov obce žiadne pripomienky. Poslanci OZ hlasovali o schválení dodatku č. 1 k VZN 
č. 01/2017. 

Dňa 3.12.2019 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdenie o cene za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom pre obec Hýľov. Cena bola stanovená na 0,6244€ za m3. Vzhľadom na 
to, že v súčasnosti obec nedisponuje meradlami odoberanej vody, v súlade s vyhláškou č. 397/2003 Z. z. 
(ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového 
odtoku a o smerných číslach spotreby vody) poslanci OZ schválili zvýšenie poplatku vodné na 21,- € za 
osobu a rok. 

Starostka predložila poslancom prepracovanú a doplnenú zmluvu o dodávke vody z verejného 
vodovodu do domácností (viď bod 8 zápisnice zo zasadnutia OZ z 19.11.2019). Poslanci OZ o schválení 
zmluvy hlasovali. 

  
Bod 6 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie o 9:00 ukončila. 

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

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

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

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 72/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2019 

 

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. Projekty 
5. Prerokovanie VZN o verejnom vodovode 
6. 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, 28.12.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 73/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2019 

 

K bodu 4 Projekty 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na rekonštrukciu kuchyne v MŠ.   

 
Hlasovanie č. 2 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5 
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov poveruje starostku obce vypracovaním dokumentov 

potrebných k získaniu nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kuchyne v MŠ 
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.   

 
Hlasovanie č. 3 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5 
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje vypracovanie kompletnej dokumentácie 
potrebnej k projektu „Rekonštrukcia vodovodu - prívodová rada“.   

 
Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5 
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 28.12.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 74/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2019 

 

K bodu 5 Prerokovanie VZN o verejnom vodovode 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Obce Hýľov č. 01/2017 o verejnom vodovode. 

 

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

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zvýšenie poplatku vodné na základe 
rozhodnutia ÚRSO na 21,-€ za osobu a rok. 

 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5 
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu 
do domácností. 

 

Hlasovanie č. 7 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5 
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
V Hýľove, 28.12.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
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