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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.04.2019 o 17:30 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

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

Viera Štefanovičová;  
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce, Tomáš Bernát, Ondrej Berta,               

Mgr. Mária Bertová, Vladimír Hluška, Marek Jurko, Daniela Onodiová, Peter Pancák,            
Ing. Mária Polyáková, Anton Rusnák 

 

Návrh programu zasadnutia  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
5. Informácie 
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov 
8. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu 
9. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola) 
10. Rôzne 
11. 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 obce poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila       
p. Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú. 

 

Bod 3  Schválenie programu zasadnutia 

 Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. 
Vzhľadom na prítomnosť občanov, ktorých sa týka bod programu č. 9 na zasadnutí OZ, navrhla presunúť 
bod 9 pred bod 7 programu. Poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v nasledujúcom znení: 
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Nový program zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
5. Informácie 
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola) 
8. Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov 
9. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

Bod 4  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 
26.03.2019 a skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou a sú platné. Uznesenie č. 
14/2019 bolo splnené, ostatné sa plnia priebežne.  

K uzneseniu č. 15/2019 zo dňa 26.03.2019: 

 OZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zámer prenajať na dobu 5 rokov PD Klatov pozemky v 
k. ú. Hýľov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zámer prenajať majetok obce bol za zákonom 
stanovených podmienok zverejnený a nebol pripomienkovaný. Z toho dôvodu bude schválenie uzavretia 
nájomnej zmluvy s PD Klatov predmetom programu dnešného zasadnutia OZ. 

 
Bod 5  Informácie 

 Starostka obce dala slovo Ľudmile Hužvárovej, ktorá informovala o záveroch kontroly z 
Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Košice-okolie vo veci plnenia lesohospodárskeho 
plánu obce, konanej dňa 28.03.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že obec nezabezpečila vypracovanie 
nového lesohospodárskeho plánu do 15 dní od skončenia platnosti predošlého (koniec platnosti ku dňu 
31.12.2018), hrozili obci sankcie. Ľ. Hužvárová predniesla Výboru pozemkového spoločenstva Hýľov 
návrh o prevzatí obhospodarovania obecných lesov. Výbor pozemkového spoločenstva Hýľov s návrhom 
súhlasil, bude lesohospodársku činnosť vykonávať bezodplatne, pričom náklady a zisk z vyťaženia pôjdu 
v prospech obce. Obci tak odpadá povinnosť zazmluvniť nového lesného hospodára. 
 Na štvrtok, 18.04.2019 je plánované stretnutie s p. Ivanom Sopkom, vedúcim Lesnej správy Jasov, z 
dôvodu možného začatia konania vo veci vrátenia lesov, ktoré pôvodne patrili obci Hýľov, no 
v súčasnosti sú vo vlastníctve Lesov Slovenskej republiky. Poslanci OZ vzali na vedomie informácie 
podané Ľudmilou Hužvárovou. 
 

Bod 6  Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

Starostka: Upozornila poslancov a prítomnú verejnosť, že tento bod programu je určený na vznesenie 
pripomienok, otázok, podnetov, no vzhľadom na skúsenosti z predošlých zasadnutí OZ 



3 
 

a potrebu dodržiavania platného rokovacieho poriadku OZ Hýľov, priestor na hlbšiu diskusiu 
bude v bode 10 programu – Rôzne. 

V. Štefanovičová: Vzniesla podnet na vysvetlenie vyplatenia odmeny zástupkyni starostky za 
odpracované dni v čase starostkinej práceneschopnosti. 

Starostka: K podnetu sa vrátime v bode 10 programu – Rôzne. 

 

Bod 7  Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola) 

Starostka informovala o náležitostiach platnej nájomnej zmluvy medzi RKC farnosťou Hýľov a obcou 
Hýľov. RKC farnosť je vlastníkom budovy bývalej ZŠ a obec vlastní pozemok pod budovou (pozemok v k. 
ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 320). Zmluva bola uzavretá dňa 18.07.2017 na 50 rokov a jej 
predmetom je prenájom obecného pozemku RKC farnosti s nájomným vo výške 1,- €/rok. Článok VI, bod 
4 zmluvy zároveň upravuje bezplatné spoločné využívanie miestnosti č. 1 v predmetnej budove RKC 
cirkvou a obyvateľmi obce (miestnosť je využívaná na športové účely).  

Anton Rusnák, ako zástupca tejto skupiny obyvateľov vysvetlil, že na jar 2016 začali miestnosť 
rekonštruovať, z finančných prostriedkov poskytnutých obcou bol zakúpený koberec, plynový kotol, 
realizované rekonštrukčné práce. Starostka skonštatovala, že o miestnosť je poriadne starané, spĺňa svoj 
účel. Nájomná zmluva však neupravuje podmienky platby za spotrebované energie (plyn, elektrina). RKC 
farnosť obdržala faktúry za tieto spotrebované energie a žiada ich vyplatenie občanmi, ktorí miestnosť 
využívajú. A. Rusnák uviedol, že v decembri 2018 na cirkevnej rade prisľúbili, že uhradia faktúru za 
spotrebovanú elektrinu vo výške cca 900,- €, faktúru za spotrebovaný plyn (tiež približne 900,- €) však 
uhradiť nedokážu a žiadajú, aby bola uhradená z finančných prostriedkov obce. Navrhujú tiež rozšíriť 
predmet nájomnej zmluvy o ďalšiu miestnosť, ktorá by mohla byť tiež využívaná na šport, alebo pre klub 
dôchodcov, knižnicu a pod.  

Starostka vysvetlila, že v rozpočte obce pre tento rok je vymedzených spolu 2600,- € na kultúru 
a šport a vyplatenie takejto sumy obcou nie je možné bez dokladu, túto sumu za spotrebovaný plyn by 
musela RKC farnosť Hýľov refakturovať obci na základe zmluvne ukotvených podmienok. Preplatenie 
faktúry za plyn teda obec momentálne prisľúbiť nemôže, starostka problém prednesie na farskej rade 
a pravdepodobne bude treba prepracovať nájomnú zmluvu. 

 

Bod 8  Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov 

Zámer prenajať majetok obce na dobu 5 rokov PD Klatov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
ktorý schválilo OZ na predchádzajúcom zasadnutí, bol za zákonom stanovených podmienok zverejnený 
a obec neobdržala k dnešnému dňu k zverejnenému zámeru žiadne pripomienky. 

Z toho dôvodu poslanci OZ hlasovali o schválení prenájmu týchto obecných pozemkov PD Klatov. 
Podpisu nájomnej zmluvy však bude predchádzať podpísanie dohody o uznaní dlhu zo strany PD Klatov 
za užívanie týchto obecných pozemkov v minulosti a vyplatenie dlhu vo výške nájomného za dva roky v 
prospech obce Hýľov. 
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Bod 9  Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu 

V nadväznosti na bod 9 programu predošlého zasadnutia OZ a Uznesenie č. 16/2019, starostka 
informovala o nových skutočnostiach: 

Pani M. Polyáková oznámila, že majú s manželom záujem darovať obci Hýľov pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 295/3 o výmere 2 m2, ktorý susedí s novospusteným vodným rezervoárom. 
Zároveň žiadajú obec o odpredaj obecného majetku - pozemky v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcely č. 
389/2 o výmere 26 m2 a 390/3 o výmere 75 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa (uvedené parcely 
boli vymedzené geometrickým plánom, ktorý dala obec vyhotoviť v dôsledku nejasností ohľadom 
vlastníctva pozemkov, na ktorých je vodojem - viď zápisnicu zo zasadnutia OZ z 26.03.2019, bod 9). 

Hlavná kontrolórka obce upozornila, že v prípade darovania pozemku znáša náklady na prípravu 
darovacej zmluvy a na prevod jeho vlastníctva obdarovaný. Poslanci OZ hlasovali (a) najprv o 
schválení zámeru predať manželom Polyákovcom parcelu č. 389/2 z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, (b) potom o schválení zámeru predať im parcelu 390/3 z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
a (c) zvlášť o schválení zámeru priameho predaja parcely 390/3. 

Starostka navrhla počkať so schválením prijatia daru a overiť možnosť realizácie predaja obecného 
majetku a prijatia daru formou jednej spoločnej zmluvy. 

 

Bod 10  Rôzne 

Vzdanie sa funkcie riaditeľky MŠ 

Starostka informovala prítomných, že 14.04.2019 Mgr. Mária Bertová oznámila, že sa ku dňu 
31.7.2019 vzdáva funkcie riaditeľky MŠ. Keďže po obci sa šíria nepravdivé informácie o dôvode jej 
odstúpenia, starostka p. Mgr. Bertovú poprosila, aby vysvetlila pravý dôvod jej rozhodnutia. Podľa slov 
p. Mgr. Bertovej je dôvodom jej odstúpenia z funkcie skutočnosť, že nedokáže zabezpečiť dobrú 
pracovnú klímu v kolektíve MŠ. Neodstupuje ihneď, aby mala obec čas vypísať výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa MŠ. Ďalej uviedla, že ak obec prijme nového zamestnanca na post riaditeľa 
MŠ a jej pracovné miesto sa stane nadbytočné, nebude mať problém akceptovať ukončenie pracovného 
pomeru zo strany zamestnávateľa s odstupným. 

Starostka skonštatovala, že si je vedomá situácie v MŠ, poďakovala p. Mgr. Bertovej, že sa 
nerozhodla vzdať funkcie ihneď a že prišla situáciu osobne vysvetliť. 

V. Štefanovičová skonštatovala, že problém s rešpektovaním riaditeľky v MŠ je dlhoročný, bez 
ohľadu na to, kto túto funkciu zastával, že personálna výmena v tejto funkcii pravdepodobne problém 
nevyrieši a bolo by dobré hľadať aj iné riešenia. 

 
Potreba stanovenia podmienok využívania „telocvične“ v budove bývalej ZŠ 

Ondrej Berta v nadväznosti na bod 7 upozornil na skutočnosť, že občania, ktorí využívajú miestnosť 
budovy bývalej ZŠ na cvičenie, častokrát nerešpektujú nočný kľud, robia hluk aj do neskorých nočných 
hodín, čo prekáža obyvateľom susedných domov, prípadne nevhodne parkujú svoje autá a blokujú vjazd 
do dvorov. Poznamenal, že by bolo potrebné upraviť prevádzkový poriadok tejto „telocvične“. Starostka 
skonštatovala, že sa to bude brať do úvahy, keď sa bude upravovať nájomná zmluva s RKC farnosťou 
a stanoví sa určitá prevádzková doba. 
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Povolenie na odber podzemných vôd – zmena platnosti povolení do 31.12.2020 

Starostka informovala o skutočnostiach, ktoré vyplývajú z listu od spoločnosti W-CONTROL, s.r.o. 
doručeného starostovi obce Hýľov ešte vo februári 2018. Ing. Pešková v liste upozorňuje, že v dôsledku 
novely geologického zákona č. 311/2013 Z.z. a novely vodného zákona č. 364/2004 Z.z., s účinnosťou od 
15.3.2018, povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1, ktoré nie sú v súlade s týmto 
zákonom, je potrebné do 31. decembra 2020 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť. 

Najneskôr do 31.12.2020 je povinnosťou obce predložiť na Ministerstvo ŽP SR Záverečnú správu s 
výpočtom množstiev podzemných vôd spracovanú hydrogeológom. Na základe stanoviska MŽP a 
spracovanej správy bude príslušným OÚ OSŽP vydané nové povolenie na odber podzemných vôd 
z aktuálne využívaných zdrojov (pramene, studňa). 

V prípade nesplnenia týchto povinností, terajšie povolenie na odber podzemných vôd stratí 
platnosť. Pre spracovanie Záverečnej správy bude hydrogeológ musieť vykonať merania (výdatnosť 
zdrojov, meranie odoberaného množstva vody, meraní teploty podzemnej vody, laboratórne analýzy) 
čo bude pre obec finančne náročné.  

 
Vydávanie stavebných povolení v súlade s územným plánom obce 

Starostka vysvetlila, že podľa posledných zistení dochádzalo v obci v minulosti k udeľovaniu 
stavebných povolení, ktoré neboli v súlade s Územným plánom obce. Ďalej zistila, že Územný plán obce 
z r. 2003 nesedí so situáciou v katastri. Skonštatovala, že nebude vydávať povolenia, ktoré nebudú v 
súlade s ÚP.  

Ing. Arch. Viktor Malinovský, PhD. (autor zmien a doplnkov ÚP obce z r. 2008) navrhuje otvoriť 
územný plán, avšak finančné možnosti obce to v súčasnosti neumožňujú. ÚP sa otvorí v prípade 
požiadaviek zo strany občanov. 

 
Odmena zástupkyni starostky za odpracované dni v čase starostkinej práceneschopnosti 

Starostka reagovala na interpeláciu V. Štefanovičovej (viď Bod 6 zápisnice), ktorá vzniesla námietku, 
že nie je spokojná s postupom a vyplatením odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni v čase 
starostkinej práceneschopnosti, pretože ostatní poslanci o tom neboli vopred informovaní. Hlavná 
kontrolórka obce skonštatovala, že starostka postupovala v súlade so zákonom (Zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, §25 odsek 7) a splnila povinnosť zverejniť oznámenie o vyplatení predmetnej 
odmeny do 30 dní. Starostka vysvetlila okolnosti a dôvody svojho rozhodnutia; p. Ľ. Hužvárová ako jej 
zástupkyňa bola po celý čas v pohotovosti a aktívne riešila všetky potrebné záležitosti v obci. Plnila 
všetky pracovné úlohy, ktoré by plnila aj starostka, keby nebola PN.  

Ľ. Hužvárová skonštatovala, že existuje aj možnosť paušálnej mesačnej odmeny pre zástupcu 
starostu, tú však odmietla. Za mesiac jej práce (absolvovala 3 kontroly v obci, riešila spustenie vodojemu, 
aktívne sa zapájala do čistenia verejných priestranstiev a vodojemov, organizovala brigádu, atď.) však 
považuje odmenu za opodstatnenú a primeranú. 

V. Štefanovičová reagovala, že nespochybňuje žiadnu časť odvedenej práce, ale ona sama by 
odmenu odmietla. 

L. Maliničová poznamenala, že odmenu za odvedenú prácu by si sama nepýtala, avšak v prípade, že 
by jej ju starostka priznala, neodmietla by ju, pretože podľa jej názoru každý z aktuálnej zostavy 
poslancov OZ už odviedol kus práce a je to vidieť. 
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Starostka trvá na svojom rozhodnutí, ktoré bolo podľa jej slov opodstatnené a odmena bola 
vyplatená v súlade so zákonom. 

 
Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslancom OZ obce Hýľov Františkom Petríkom 

Poslanec p. František Petrík oznámil, že sa ku dňu 16.04.2019 v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 Zb. 
(Zákon SNR o obecnom zriadení) vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Hýľove. V zmysle 
§ 51 zákona č. 346/1990 Zb. (Zákon SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí) a § 192 zákona č. 
180/2014 Z.z. (Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do miestnej samosprávy v roku 2018 
ako náhradník nastupuje kandidát p. Marcel Pancák s počtom 125 z 318 platných hlasov. Marcel Pancák 
bude pozvaný na najbližšie zasadnutie OZ na zloženie poslaneckého sľubu. 

 

Bod 11 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a verejnosti za účasť a zasadnutie o 20:35 
ukončila. 

 

 

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

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

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

 

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 19/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
5. Informácie 
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 
7. Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola) 
8. Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov 
9. Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu 
10. Rôzne 
11. 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, 15.04.2019         Júlia Kočíková 
          starostka obce 

  



 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 20/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou a sú platné. 
Uznesenie č. 14/2019 bolo splnené, ostatné sa plnia priebežne.  

 
 
 

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 21/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 5 Informácie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané Bc. Ľudmilou Hužvárovou. 
 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 22/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu p. Viery Štefanovičovej - podnet na 
vysvetlenie vyplatenia odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni v čase starostkinej 
práceneschopnosti. 

 
 
 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 23/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 7 Prejednanie platnej nájomnej zmluvy s RKC farnosťou Hýľov (škola) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie potrebu prepracovania nájomnej zmluvy medzi RKC 
farnosťou Hýľov a obcou Hýľov, predovšetkým stanovenia podmienok platby za spotrebované energie 
(plyn, elektrina) a vymedzenia prevádzkovej doby miestnosti č. 1 v budove so súpisným č. 62, ktorá je 
majetkom RKC farnosti Hýľov a je využívaná obyvateľmi obce na športové účely. 
 

Hlasovanie č. 5 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 
 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 24/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 8 Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy s PD Klatov 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a odsek 
9 písmeno c prenájom pozemkov v k. ú. Hýľov, registra E, parcela č. 686 o výmere 6037 m2, trvalý trávny 
porast, parcela č. 687 o výmere 9423 m2, trvalý trávny porast, parcela č. 688/1 o výmere 2768 m2, trvalý 
trávny porast a parcela č. 845/3 o výmere 109399 m2, trvalý trávny porast, z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o majetok nevyužívaný priamo Obcou Hýľov, v prospech nájomcu 
PD Klatov na dobu 5 rokov, za cenu 35 eur/ 1ha.  

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

Jedná sa o pozemky vhodné na poľnohospodárske využitie. Tieto pozemky sú v súčasnej dobe využívané 
PD Klátov, ktoré investovalo finančné prostriedky do udržiavania, hnojenia, orania tak, aby aj začiatkom 
roka 2019 mohlo zasiať na tieto parcely poľnohospodárske plodiny. Prenajatie týchto pozemkov inému 
nájomcovi sa javí ako nehospodárne a neekonomické, nakoľko aj priľahlé pozemky obhospodaruje toto 
PD a v katastrálnom území obce je to jediný takýto subjekt. 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 25/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 9 Prejednanie majetkoprávneho vysporiadania vodojemu 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 schvaľuje zámer predať pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 389/2 o výmere 26 m2 Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom manželov Polyákovcov, časť tohto pozemku 
je už oplotená, obec tento pozemok nevyužíva, ani využívať neplánuje, pozemok predstavuje pre 
obec nadbytočný majetok. 

 

Hlasovanie č. 7 – o zámere predať pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 389/2 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 (F. Petrík) 
 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8 schvaľuje zámer predať pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 390/3 o výmere 75 m2 Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. 
 
 



 

Hlasovanie č. 8 – o zámere predať pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 390/3 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 1 (V. Bernát) 
PROTI: 1 (Ľ. Hužvárová) 
ZDRŽAL SA: 3 (L. Maliničová, F. Petrík, V. Štefanovičová) 
 
 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 schvaľuje zámer predať pozemok v k. ú. Hýľov, 
registra C-KN, parcela č. 390/3 o výmere 75 m2 Františkovi Polyákovi a Márii Polyákovej spôsobom 
priameho predaja. 

Hlasovanie č. 9 – o zámere predať pozemok v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č. 390/3 
spôsobom priameho predaja 

Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 0 
PROTI: 1 (V. Bernát) 
ZDRŽAL SA: 4 (Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, F. Petrík, V. Štefanovičová) 

 

 
 
 
 
 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 26/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2019 

 

K bodu 10 Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie 

a) rozhodnutie Mgr. Márie Bertovej vzdať sa funkcie riaditeľky MŠ Hýľov ku dňu 31.07.2019; 

b) potrebu stanovenia podmienok využívania „telocvične“ v budove bývalej ZŠ; 

c) potrebu vypracovania Záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd 
hydrogeológom do 31. decembra 2020 za účelom vydania nového povolenia na odber 
podzemných vôd Ministerstvom ŽP SR; 

d) informácie starostky o vydávaní stavebných povolení len v súlade s územným plánom obce; 

e) zdôvodnenie starostky vo veci vyplatenia odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni v 
čase starostkinej práceneschopnosti; 

f) vzdanie sa poslaneckého mandátu poslancom OZ obce Hýľov Františkom Petríkom ku dňu 
16.04.2019. 

 

Hlasovanie č. 10 
Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov: 5  

Počet hlasujúcich poslancov: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
V Hýľove, 15.04.2019         Júlia Kočíková 

          starostka obce 


