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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

19.11.2019 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, 

Viera Štefanovičová;  
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Ing. Arch. Dušan Hudec, 

Miriam Balogová, Miroslav Durbák, Tomáš Kováč, Marián Kozel, Ing. Dominika Kozelová, 
Jaroslav Oršík, Ing. Jaroslav Oršík, Michal 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. Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov 
7. Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. 
8. Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností 
9. Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

Bod 1  Otvorenie zasadnutia 

 Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých 
prítomných. Začiatku zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci OZ (M. Pancák z pracovných dôvodov prišiel 
až v priebehu 6. bodu programu). 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  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 
28.10.2019 a skonštatovala, že všetky uznesenia okrem uznesenia č. 62/2019 boli podpísané starostkou, 
sú platné a boli splnené. Starostka vysvetlila, že uznesenie č. 62/2019 nepodpísala, nakoľko podľa § 14 
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov môže obec vykonať takéto rozpočtové opatrenie najneskôr do 31. augusta 
príslušného rozpočtového roka. Náklady spojené s výmenou ventilu pred domom p. Eröša budú 
zaradené do rozpočtu na budúci kalendárny rok. 

 
Bod 5  Informácie 

 Starostka obce informovala o stave na účtoch k 19.11.2019: 
 bežný účet: 1.624,- € 
 rezervný fond: 58.709,75- € 
 sociálny fond: 743,03- € 
 úverový účet 14.716,56 € 

  
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou. 
 

Bod 6  Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov 

Starostka dala slovo Ing. Arch. Dušanovi Hudecovi, autorovi Zmien a doplnkov č. 2 Územného 
plánu obce Hýľov. Ing. Arch. Dušan Hudec vysvetlil, že prvé zmeny a doplnky ÚPN boli vypracované v r. 
2008. Súčasné zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Hýľov sú momentálne v procese prerokovania so štátnymi 
dotknutými orgánmi. Ďalej vysvetlil zloženie predkladanej dokumentácie – označenie 
pridaného/vypusteného textu zo záväznej časti. Po uplynutí 30 dní bude vyhodnotené pripomienkové 
konanie a následne bude dokument schvaľovaný (1) Odborom výstavby a bytovej politiky Okresného 
úradu Košice a v ďalšom kroku (2) Obecným zastupiteľstvom obce Hýľov na zasadnutí OZ. 

Vzápätí dostali priestor na otázky adresované Ing. Arch. Dušanovi Hudecovi prítomní obyvatelia obce. 

Poslanci OZ vzali na vedomie prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov. 
 

Bod 7  Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. 

Poslanci OZ v predstihu obdržali na preštudovanie dokumenty týkajúce sa voľby preventivára 
požiarnej ochrany obce a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych 
kontrol v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Starostka navrhla 
za preventivára a vedúceho kontrolnej skupiny zvoliť Ing. Petra Kmeca a za členov kontrolnej skupiny 
Gabriela Kolesára a Marcela Pancáka. Poslanci OZ o návrhu hlasovali. 

 

Bod 8  Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností 

Starostka v predstihu zaslala poslancom OZ na preštudovanie návrh zmluvy o dodávke vody z 
verejného vodovodu do domácností. Poslanci diskutovali o detailoch zmluvy a o jej častiach, ktoré je 
potrebné doplniť/prepracovať tak, aby bolo znenie zmluvy jednoznačné a právne v poriadku. Starostka 
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zdôraznila potrebu zrušenia uznesenia č. 27/2017, ktorým bola schválená predošlá zmluva č. 1-12/2017 
o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností, pred samotným uzavretím predmetnej zmluvy 
s odberateľmi vody. V najbližšom čase starostka zvolá pracovné stretnutie poslancov kvôli doriešeniu 
detailov zmluvy o dodávke vody. 

Poslanci OZ vzali na vedomie návrh zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností. 
 
 

Bod 9  Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad 

Starostka otvorila otázku potreby novelizácie VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov. Skonštatovala, že výška 
poplatku za komunálne odpady sa momentálne zvyšovať nebude. Ľudmila Hužvárová vysvetlila, že je 
potrebné upraviť sadzbu dane z pozemkov. Lesné pozemky v k. ú. Hýľov v súčasnosti obhospodarujú 
Lesy SR a Pozemkové spoločenstvo Hýľov. V priebehu platnosti predošlého lesohospodárskeho plánu 
Lesy SR vyhlásili cca 1600 hektárov a Pozemkové spoločenstvo Hýľov 135 hektárov lesa za „lesy 
osobitného určenia“, ktoré sú zo zákona oslobodené od daní. Lesy SR postup zopakovali aj v tomto roku 
(už počas platnosti nového lesohospodárskeho plánu). V prípade, že postup zopakuje aj Pozemkové 
spoločenstvo Hýľov, nebude mať obec žiadny zisk z daní za lesné pozemky. Ľ. Hužvárová skonštatovala, 
že sadzba dane je neprimerane vysoká a navrhla upraviť sadzbu dane tak, aby to nezaťažilo Pozemkové 
spoločenstvo a obec mala z dane za lesné pozemky aspoň nejaký zisk. 

K otázke poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady starostka dodala, že obdržala 
niekoľko žiadostí od majiteľov nehnuteľností v Hýľove, ktorí ale v obci nemajú trvalý ani prechodný 
pobyt, o odpustenie poplatku za komunálne odpady. Poslanci o tejto možnosti diskutovali. L. Maliničová 
vyjadrila názor, že by mohla byť zohľadnená skutočnosť, ak napr. majiteľ pozemku, ktorý na ňom nemá 
postavený dom a chodí na pozemok len príležitostne, nevyprodukuje ročne toľko odpadu ako priemerný 
obyvateľ obce a teda by mu mohol byť poplatok primerane znížený. Starostka skonštatovala, že takýchto 
prípadov je v obci minimum a práve tí o odpustenie poplatku nežiadali. Ostatní poslanci so znižovaním 
sumy poplatku nesúhlasili. 

  

Bod 10  Rôzne 

 
Deň úcty k starším  

Starostka oznámila prítomným, že v nedeľu 24.11. popoludní sa uskutoční kultúrne podujatie – deň 
úcty k starším. Sponzor, ktorý nechcel byť menovaný, poskytol na usporiadanie podujatia finančný dar 
vo výške 100,- €, zvyšok potrebných finančných nákladov uhradí osobne starostka, aby podujatie 
nezaťažilo obecný rozpočet. Starostka poprosila poslankyne OZ, aby v rámci svojich možností prispeli na 
podujatie občerstvením v podobe koláčov/zákuskov a pod. 

  
Žiadosť p. Tomáša Harmana o zriadenie vecného bremena 

Starostka informovala prítomných o žiadosti p. Tomáša Harmana o zriadenie vecného bremena na 
pozemku parc. č. 28/3, registra C vo vlastníctve obce Hýľov v zmysle práva vstupu, prechodu a prejazdu 
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cez predmetnú nehnuteľnosť na pozemok vo vlastníctve p. Harmana. Schválenie žiadosti p. Harmana 
bude zaradené do programu nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  

Údržba priestorov a zariadenia materskej školy 

Starostka a Ľ. Hužvárová v súvislosti so šíriacimi sa dezinformáciami ozrejmili prítomným situáciu 
týkajúcu sa údržby priestorov a zariadenia materskej školy. Vzhľadom na požiadavku rodičov detí 
navštevujúcich MŠ bol zakúpený nový koberec. Rozpočet obce nebol v tomto prípade presiahnutý. 
Keďže MŠ navštevujú aj deti zo Zlatej Idky, po dohode starostov obcí časť finančných nákladov (200,- €) 
uhradila Zlatá Idka, 200,- € sa uhradilo z obecného rozpočtu a 250,- € venovali manželia Hužvárovci ako 
sponzorský dar. Z celkovej sumy sa nakoniec okrem koberca kúpili aj dvere, navyše sa zo školného kúpil 
sadrokartón do šatne. S. Hužvár ml. a S. Hužvár st. svojpomocne na vlastné náklady materiál doviezli 
a pomohli zrealizovať úpravu priestorov. Ľ Hužvárová tým len chcela vyvrátiť nepravdivé informácie, že 
sprostredkúva členom rodiny prácu financovanú z obecného rozpočtu. 

 

Bod 11 Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 
zasadnutie o 20:00 ukončila. 

 

 

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

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

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

 

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

Bc. Júlia Kočíková starostka obce  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 64/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

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. Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov 
7. Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. 
8. Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností 
9. Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad 
10. Rôzne 
11. 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, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 65/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia okrem uznesenia č. 
62/2019 z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 28.10.2019 boli podpísané 
starostkou, sú platné a boli splnené.   

 
 
 

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, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 66/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 5 Informácie 

 

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

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, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 

  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 67/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 6 Prerokovanie Návrhu - zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.2 
ÚPN obce Hýľov. 
 

 

Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
V Hýľove, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 68/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 7 Voľba členov kontrolnej skupiny v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi 

a) volí za preventivára požiarnej ochrany obce Ing. Petra Kmeca; 
b) volí za vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych 

kontrol Ing. Petra Kmeca; 
c) volí za členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

Gabriela Kolesára a Marcela Pancáka. 

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

 
 
 
V Hýľove, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 69/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 8 Schválenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie návrh zmluvy o dodávke vody z verejného 
vodovodu do domácností. 

 
Hlasovanie č. 6 

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

 
 
 
V Hýľove, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 70/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 9 Prerokovanie návrhu VZN - miestne dane a komunálny odpad 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie potrebu novelizácie VZN č. 5/2013 o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Hýľov. 

 
Hlasovanie č. 7 

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

 
 
V Hýľove, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
  



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 71/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 

 

K bodu 10 Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie 

a) informácie týkajúce sa pripravovaného kultúrneho podujatia – deň úcty k starším; 
b) žiadosť p. Tomáša Harmana o zriadenie vecného bremena; 
c) informácie týkajúce sa údržby priestorov a zariadenia materskej školy 

 
 

Hlasovanie č. 8 
Počet všetkých poslancov: 5 
Počet prítomných poslancov: 5  
Počet hlasujúcich poslancov: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
V Hýľove, 19.11.2019        Júlia Kočíková 

          starostka obce 
 
 


