
1  

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

09.02.2022 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., Marcel Pancák  

Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová - hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO),  
zástupca spoločnosti Delta online, s.r.o., duchovný otec Pavol Bugoš 

 
Ospravedlnená: Viera Štefanovičová 
 
 
 

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. Schválenie rozpočtu na rok 2022 
7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
 
Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných. 
Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, Viera Štefanovičová sa ospravedlnila  
zo zdravotných dôvodov. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Zasadnutie OZ 
sa konalo za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. 

 
Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila  
p. Vladimíra Bernáta a p. Marcela Pancáka. 

 
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 09.02.2022: 
 
 bežný účet: 29.937,97 €  

 účet MŠ: 1.106,54 €  

 rezervný fond: 22.888,58 €* 

 sociálny fond: 217,00 €  

 úverový účet: 3.056,61 €  

 grantový účet:  24.817,15 €  

 
*Prostriedky z rezervného fondu vo výške 14.171,74 € (rozdiel oproti stavu na účte zo dňa 

29.12.2021) boli odvedené na financovanie oprávnených výdavkov spojených s projektom Vodovod Hýľov 
– zásobné vodovodné potrubie (5% spoluúčasť obce).  

Starostka informovala, že v uplynulom roku neboli vyčerpané všetky prostriedky poskytované 
Miestnou akčnou skupinou Rudohorie na realizáciu projektov jednotlivých členských obcí. Zostalo 
približne 31.000,- €, o ktoré sa ale aktuálne ostatné členské obce nemajú záujem uchádzať. Navrhla,  
že by sa obec Hýľov mohla o dotáciu uchádzať s projektom zameraným na vybudovanie novej 
autobusovej zastávky, parkovacích miest a pod. Bude to ale vyžadovať vypracovanie projektu, verejné 
obstarávanie a s tým súvisiace finančné náklady (odhadom cca 5.000,- €). Žiadosť o dotáciu je potrebné 
podať a projekt vypracovať do konca roka. 

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou a hlasovali o schválení zapojenia sa do 
výzvy MAS Rudohorie s projektom „Autobusová zastávka a parkovisko“. 

 
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

O slovo sa prihlásil zástupca spoločnosti Delta online, s.r.o., ktorý v nadväznosti na Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 46/2021 vo veci „Optická trasa Hýľov - Kojšovská hoľa" vzniesol 
požiadavku na nájdenie spoločného riešenia prijateľného pre obe strany. Ako jedno z riešení navrhol 
použiť spoločné trasovanie so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.. 

Ľ. Hužvárová poznamenala, že zmienené trasovanie zahŕňa len úsek po obec Hýľov, pričom  
na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa rokovalo o úseku Hýľov – Kojšovská hoľa, v rámci ktorého OZ 
odporučilo prepracovanie trasovania pozdĺž cestnej komunikácie č. 3319 v správe KSK. Ľ. H. sa opýtala, 
či spoločnosť Delta online nejako pozmenila plán trasovania vedenia v tomto úseku, k takejto zmene 
však doteraz nedošlo. Ďalej upozornila, že trasa, ako je uvedená v situačnej mape, prechádza 
súkromnými pozemkami obhospodarovanými Pozemkovým spoločenstvom Hýľov, ktoré v žiadnom 
prípade nedá k realizácii takéhoto vedenia súhlasné stanovisko. Vzhľadom na potenciálnu možnosť,  
že by dané pozemky mali byť v budúcnosti v rámci lesohospodárskeho plánu zalesnené, koreňový 
systém drevín by mohol poškodiť optické vedenie, za čo Pozemkové spoločenstvo Hýľov odmieta niesť 
zodpovednosť. 

Zástupca spoločnosti Delta online, s.r.o. reagoval, že o týchto skutočnostiach nevedel a že teda 
budú ďalej hľadať alternatívne riešenie. 

Starostka informovala o interpelácii p. Viery Štefanovičovej - potrebe posúdenia žiadosti 
novovzniknutého Občianskeho združenia Perspektíva – Hýľov (ktorého je V. Š. členkou) o umiestnenie 
poštovej schránky a zriadenia sídla na adrese Hýľov 21. Perspektíva - Hýľov, o. z. vzniklo za účelom 
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podpory zrealizovania stavby prístupovej komunikácie k lokalite Sever a podpory jej následnej správy 
a údržby. Aby mohlo o. z. Perspektíva - Hýľov riadne fungovať a financovať svoje aktivity  
napr. prostredníctvom príjmu 2% daní, je potrebné zriadiť adresu sídla a poštovú schránku.  

Poslanci OZ hlasovali o schválení žiadosti Občianskeho združenia Perspektíva – Hýľov. 

 
Bod 6 Schválenie rozpočtu na rok 2022 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024, ktorý bol 
zverejnený dňa 14.01.2022 na obecnej tabuli a webovej stránke obce.  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová poslala poslancom Správu HKO k návrhu rozpočtu 
na roky 2022-2024, v ktorej konštatuje, že predložený návrh rozpočtu na rok 2022 je pripravený v súlade 
s platnou legislatívou a odporúča ho prerokovať a schváliť. Rozpočet na roky 2023 a 2024 odporúča 
zobrať na vedomie. Zároveň v správe upozornila, že obec od 01.01.2022 do dňa schválenia rozpočtu  
na rok 2022 hospodári v rozpočtovom provizóriu, čo bude potrebné samostatne zúčtovať. Starostka 
vyzvala poslancov, aby hlasovaním schválili rozpočet na rok 2022. 

Rozpočet na rok 2022 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky  
2022-2024 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 
Bod 7 Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku 

Dňa 11.01.2022 manželia Ľudovít a Eva Findorákovci písomne požiadali obec o odkúpenie 
pozemku parc. č. 142/2 registra C, k. ú. Hýľov o výmere 20 m2. Ako dôvod žiadatelia uviedli, že pozemok 
plánujú využiť ako odstavnú plochu pre auto k novostavbe. 

Poslanci upozornili na skutočnosť, že pozemok parc. č. 142/2 nie je vo vlastníctve obce, ale vlastnia 
ho manželia Findorákovci, okrem toho nemá výmeru 20m2 ale 63m2. Starostka so žiadateľmi 
komunikovala, tí reagovali, že sa v žiadosti zle vyjadrili a majú záujem o časť pozemku parc. č. 391/2. 
Daným pozemkom však vedie miestna komunikácia a inžinierske siete, odčlenenie jeho časti a jej 
odpredanie žiadateľom teda nie je v záujme obce. 

Poslanci OZ vzali žiadosť manželov Findorákovcov na vedomie. 

 
Bod 8 Rôzne 

K zasadnutiu OZ sa pripojil duchovný otec Pavol Bugoš. Predostrel poslancom a starostke svoj 
návrh, aby obec Hýľov za účelom spájania a zbližovania jej obyvateľov zorganizovala stretnutie rodákov. 
Starostka odpovedala, že v tomto roku by bola príprava stretnutia príliš náročná a vzhľadom na množstvo 
ostatných plánovaných aktivít a súčasnú situáciu sa do nej púšťať neplánuje. Okrem toho, ak obec uspeje  
s projektom „Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci 
Hýľov“ (viac v Bode 8 Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 29.12.2021) a získa dotáciu na jeho realizáciu, 
kultúrny dom bude na určitú dobu „staveniskom“ nepoužiteľným na usporiadanie akýchkoľvek kultúrno-
spoločenských podujatí. L. Maliničová poznamenala, že myšlienka spájania obyvateľov obce je síce pekná, 
avšak ak sa táto akcia nazve stretnutím rodákov, obyvatelia, ktorí rodákmi nie sú, ktorí sa do obce 
prisťahovali a nemajú v nej rodinné korene, sa môžu cítiť ako nepozvaní hostia. Ak má byť teda stretnutie 
určené všetkým Hýľovčanom, bolo by vhodnejšie nazvať ho ináč. Poslanci, starostka a duchovný otec 
o možnostiach prípravy diskutovali a nevylúčili možnosť, že sa stretnutie zrealizuje v budúcom roku. 
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Bod 9 Záver 
 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť  
a zasadnutie ukončila o 19.35 hod. 
 

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

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

Marcel Pancák .............................. 

 
 
 
 

................................ 
Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 1/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022  
 

 
 
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. Schválenie rozpočtu na rok 2022 
7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku 
8. Rôzne 
9. Záver 

 

Hlasovanie č. 1 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 09.02.2022 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 2/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022 
 
 
 
K bodu 4 Informácie 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 2 berie na vedomie informácie podané 

starostkou obce. 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 3 schvaľuje zapojenie sa do výzvy  

MAS Rudohorie s projektom „Autobusová zastávka a parkovisko“. 
 
 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 

V Hýľove, 09.02.2022 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 3/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022 
 
 
K bodu 5        Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 berie na vedomie interpeláciu 

spoločnosti Delta online, s.r.o. - požiadavku na nájdenie spoločného riešenia  
pre realizáciu stavby „Optická trasa Hýľov – Kojšovská hoľa“, prijateľného pre obe strany. 

 
Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 berie na vedomie žiadosť 
Občianskeho združenia Perspektíva – Hýľov o umiestnenie poštovej schránky a zriadenia 
sídla na adrese Hýľov 21. 

 
Hlasovanie č. 5 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 súhlasí s umiestnením poštovej 
schránky a zriadením sídla Občianskeho združenia Perspektíva – Hýľov na adrese  
Hýľov 21.  

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 
V Hýľove, 09.02.2022 
 

Júlia Kočíková 
starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 4/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022 
 
 
 
K bodu 6        Schválenie rozpočtu na rok 2022 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 schvaľuje rozpočet na rok 2022 

(príloha č. 1) do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 
 príjmy   253.067,- € 
 výdavky  248.511,- € 

Kapitálový rozpočet 
 príjmy     36.500,- € 
 výdavky  361.889,- € 

Finančné operácie 
 príjmy   326.833,- € 
 výdavky       6.000,- € 

Rozpočet SPOLU 
 príjmy   616.400,- € 
 výdavky  616.400,- € 

 
Hlasovanie č. 7 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje použitie rezervného fondu 
obce v sume 29.900,- €; 

 
Kapitálové výdavky z rezervného fondu: 

I. Rekonštrukcia Obecného úradu - spoluúčasť obce 6.200,- € 
II. Rekonštrukcia Obecného úradu - dokumentácia 8.000,- € 

III. Zásobné vodovodné potrubie - spoluúčasť obce 15.000,- € 
IV. Projekt - Kompostéry - spoluúčasť obce 700,- € 

 
Hlasovanie č. 8 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje Kapitálové výdavky  
z dotácie a iných zdrojov v sume 331.989,- €; 

I. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 25.700,- € 
II. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 36.500,- € 

III. Zásobné vodovodné potrubie 269.789,- €. 

 
Hlasovanie č. 9 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 berie na vedomie návrh rozpočtu  
na roky 2023 a 2024; 

 
Hlasovanie č. 10 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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e) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024 (príloha č. 2); 

 

Hlasovanie č. 11 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

f) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 berie na vedomie neuplatňovanie 
programov v rozpočte Obce Hýľov od roku 2014; 

 
Hlasovanie č. 12 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

 
V Hýľove, 09.02.2022 

 
Júlia Kočíková 
starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 5/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022 
 
 
 
 
K bodu 7  Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 13 berie na vedomie žiadosť Ľudovíta a Evy 
Findorákovcov o odkúpenie pozemku parc. č. 142/2 registra C, k. ú. Hýľov o výmere 20 m2. 

 
Hlasovanie č. 13 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
V Hýľove, 09.02.2022 

Júlia Kočíková 
    starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 6/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.02.2022 
 

 
K bodu 8        Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 14 berie na vedomie návrh duchovného otca 
Pavla Bugoša na zorganizovanie stretnutia rodákov obce Hýľov. 

 
Hlasovanie č. 14 

Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
Počet hlasujúcich poslancov 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
ZA: 4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, M. Pancák) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 
V Hýľove, 09. 02. 2022 Júlia Kočíková 

 starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
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ROZPOČET OBCE HÝĽOV 2022 

2022
Rozpočet

Príloha č. 1

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 1/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 2/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 3/14



ROZPOČET OBCE HÝĽOV 2022

Rozpočet
2022

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 4/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 5/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 6/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 7/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 8/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 9/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 10/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 11/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 12/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 13/14



Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 09.02.2022 14/14



Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce  
Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

 
 

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 2022-2024. 
 
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 2022 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú 
orientačné a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku.  
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 bol zverejnený dňa 14.12.2022 na verejnú diskusiu v zmysle Zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy minimálne 15 dní pred jeho schvaľovaním 
obecným zastupiteľstvom (09.02.2022). 
 
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 2022 je 
vyrovnaný a vychádza  z vývoja hospodárenia obce v rokoch 2019 – 2021. 
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Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 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 2022 2023 2024 
Príjmy - bežný rozpočet 253 067 282 600 282 600 

Výdavky - bežný rozpočet   248 511 242 885 242 885 

Prebytok bežného rozpočtu: 4 556 39 715 39 715 

         

Príjmy - kapitálový rozpočet 36 500 0 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 361 889 0 0 

Schodok kapitálového rozpočtu: -325 389 0 0 

         

Príjmy - Finančné operácie 326 833 0 0 

Výdavky - Finančné operácie 6 000 5 200 5 200 

Schodok finančných operácií: 320 833 -5 200 -5 200 

         

Celkové príjmy 616 400 282 600 282 600 

Celkové výdavky 616 400 248 085 248 085 

Prebytok celkového rozpočtu: 0 34 515 34 515 
 
 
Záver: 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 
pripravený v súlade s platnou legislatívou, odporúčam prerokovať a schváliť a rozpočet  na rok 
2023 a 2024 odporúčam zobrať na vedomie. 
 
Obec od 01.01.2022 do dňa schválenia rozpočtu na rok 2022 hospodári v Rozpočtovom provizóriu, 
čo bude potrebné samostatne zúčtovať. 
 
V Hýľove, dňa 26.01.2022   
 
                            Ing. Gabriela Dorovová 
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