Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.07.2020 o 18:30 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. Tatiana Chovanová

Návrh programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020
Prenájom obecného majetku
Rôzne
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, voľba členov výberovej komisie
Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila p.
Marcela Pancáka a p. Vieru Štefanovičovú. V súvislosti s voľbou HKO, starostka navrhla za členov
výberovej komisie všetkých piatich poslancov OZ. Poslanci o návrhu hlasovali.

Bod 3 Schválenie programu zasadnutia
Starostka prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie.
Skonštatovala, že nedopatrením nebola do návrhu programu zasadnutia zaradená voľba hlavného
kontrolóra obce, preto navrhla doplniť do 2. bodu programu voľbu členov výberovej komisie, doplniť
samostatný bod programu: Voľba hlavného kontrolóra obce a zároveň vypustiť bod: Kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Následne poslanci hlasovali o schválení programu
zasadnutia v nasledujúcom znení:
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Nový program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba členov výberovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Voľba hlavného kontrolóra obce
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020
Prenájom obecného majetku
Rôzne
Záver

Bod 4 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 28.07.2020:
26.796,88 € *
 bežný účet:
1.360,- €
 účet MŠ:
 rezervný fond: 26.652,28 €
609,50 €
 sociálny fond:
10.829,91 €
 úverový účet:
* táto suma zahŕňa dotáciu zo štátneho rozpočtu na sčítanie obyvateľstva vo výške 1.732,- €
a nevysporiadanú pohľadávku vo výške 750,- € na refundáciu územného plánu obce. Po odrátaní týchto
položiek je stav na bežnom účte 24.314,88 €.
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 Voľba hlavného kontrolóra obce
V nadväznosti na uznesenie OZ č. 13/2020 zo dňa 16.06.2020 (Vyhlásenie voľby HKO)
a vyhodnotenie zaslaných podkladov záujemcov o funkciu HKO (Zápisnica z otvárania obálok záujemcov
o funkciu hlavného kontrolóra obce Hýľov konaného dňa 17.07.2020 o 18:00 hod. je prílohou č. 1 tejto
zápisnice), pristúpili členovia výberovej komisie (poslanci OZ) k verejnému hlasovaniu o zvolení
jednotlivých kandidátov do funkcie HKO (v poradí, v akom doručili obci písomnú prihlášku na obsadenie
funkcie HKO a potrebné doklady). Do funkcie HKO na funkčné obdobie od 01.09.2020 do 31.08.2026
bola jednohlasne zvolená Ing. Gabriela Dorovová.
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Bod 7 Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Gabriela Dorovová skonštatovala, že záverečný účet obce za rok
2019 bol zverejnený na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote. Následne prečítala svoje
stanovisko (Príloha č. 2 zápisnice) k záverečnému účtu, z ktorého okrem iného vyplýva, že obec rok 2019
uzavrela so schodkom rozpočtu. Celkový prebytok (z predchádzajúcich období) na bežnom účte a
pokladni je k 31.12.2019 vyčíslený na 13.813,06 eur. Na základe uvedených skutočností HKO odporúča
previesť na účet rezervného fondu obce prebytok vo výške 13.813,06 eur, poprípade zapojiť tento
zostatok do rozpočtu roka 2020 pomocou finančných operácií na základe rozhodnutia OZ. HKO
odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci OZ (a) vzali na vedomie stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
a následne hlasovali (b) najprv o schválení celoročného hospodárenia Obce Hýľov za rok 2019, (c) potom
o schválení krytia schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 6.044,69 € z prebytku hospodárenia
predchádzajúcich období a (d) o schválení zapojenia vyčísleného zostatku hospodárenia z
predchádzajúcich období do rozpočtu obce cez finančné operácie.
Bod 8 Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020
Starostka spolu s členkou Komisie financií a správy obecného majetku Ing. Tatianou Chovanovou
podrobne informovali poslancov o úpravách, ktoré je potrebné v rozpočte obce vykonať. Starostka obce
predložila 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 dôvodovú správu k rozpočtovému
opatreniu č. 2/2020 (Príloha č. 3 zápisnice).
Poslanci OZ hlasovali o schválení úpravy rozpočtu navrhovaným rozpočtovým opatrením.

Bod 9 Prenájom obecného majetku
Dňa 15.07.2020 bola petičným výborom v zastúpení p. Marekom Kováčom na obecný úrad
doručená petícia „Za neprenajatie budovy pri multifunkčnom ihrisku (šatňa) v obci Hýľov na rôzne
podnikateľské účely druhým osobám“. Petíciu podpísalo 177 obyvateľov obce Hýľov, ktorí svojim
podpisom vyjadrili nesúhlas s prerokovaným zámerom obecného zastupiteľstva prenajať budovu Ing.
Michaele Horňákovej (viď bod 11 Zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.06.2020).
Vzápätí Občianske združenie TJ Družstevník Hýľov v zastúpení p. Marekom Kováčom doručilo na
obecný úrad žiadosť o poskytnutie budovy (šatne) k užívaniu, v ktorej žiada o dlhodobý prenájom
predmetnej budovy s cieľom využívať ju výhradne na nekomerčné účely pri organizovaní športových
a kultúrnych podujatí, pričom sa zaväzuje zabezpečovať bežnú údržbu a starostlivosť o budovu, priľahlé
multifunkčné a futbalové ihrisko.
Poslanci OZ hlasovali (a) o zámere prenajať budovu šatní Ing. Michaele Horňákovej, (b) vzali na
vedomie žiadosť Občianskeho združenia TJ Družstevník Hýľov o poskytnutie budovy (šatne) k užívaniu a
(c) požiadali starostku obce o zvolanie pracovného stretnutia za účelom prípravy návrhu zmluvy
o prenájme obecného majetku (predmetnej budovy šatní) Občianskemu združeniu TJ Družstevník Hýľov.
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Bod 10 Rôzne
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena - T. Harman
Prepracovaný a opravený Zámer o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
oprávneným z vecného bremena, p. T. Harmanom a povinným z vecného bremena, obcou Hýľov (viď
bod 9 Zápisnice zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.06.2020) bol v zákonnej lehote zverejnený na
webovej stránke obce na pripomienkovanie (Oznam z 25. 6. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení
zmluvy o zriadení vecného bremena). Keďže k zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne námietky
alebo pripomienky, pristúpili poslanci k hlasovaniu o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena.
Žiadosť o súhlas s elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 16.06.2020 poslanci nehlasovali o žiadosti p. farára Pavla
Bugoša o súhlas s elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory, nakoľko nebola ujasnená požiadavka, či
má byť kostol osvetlený celú noc, alebo len počas svietenia verejného osvetlenia (viď bod 11 Zápisnice
zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.06.2020). P. farár po rozhovore so starostkou potvrdil, že žiada len
aby bol kostol ako dominanta obce vo večerných a v nočných hodinách osvetlený a aby toto osvetlenie
bolo napojené na verejné osvetlenie (nie celú noc). Poslanci OZ hlasovali o schválení predmetnej
žiadosti.

Bod 11 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a
zasadnutie o 20:00 ukončila.

Zapísala: Lenka Maliničová

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

Overili:

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

Marcel Pancák

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

.................................................
Bc. Júlia Kočíková starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 17/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 2

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba členov výberovej komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov volí za členov výberovej komisie pre voľbu hlavného
kontrolóra obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Vladimíra Bernáta
Bc. Ľudmilu Hužvárovú
RNDr. Lenku Maliničovú, PhD.
Marcela Pancáka
Vieru Štefanovičovú

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

Hlasovanie č. 1
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 18/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

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, voľba členov výberovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácie
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
8. Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020
9. Prenájom obecného majetku
10. Rôzne
11. Záver

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

Hlasovanie č. 2
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020
Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 19/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 4

Informácie

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

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

V Hýľove, 28.07.2020

Hlasovanie č. 3
5
5
5
5
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 20/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 6

Voľba hlavného kontrolóra obce

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Hýľov
Ing. Gabrielu Dorovovú.

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

Hlasovanie č. 4
5
5
5
5
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Hýľov
Ing. Boženu Gajanovú.

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

Hlasovanie č. 5
5
5
5
0
5
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 20/2020

1/2

c)

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že zvolenou hlavnou kontrolórkou obce
Hýľov je Ing. Gabriela Dorovová.

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

Hlasovanie č. 6
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 20/2020

Júlia Kočíková
starostka obce

2/2

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 21/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 7

Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2019.

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

Hlasovanie č. 7
5
5
5
5
0
0

b) hlasovaním č. 8 schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Hýľov za rok 2019 bez výhrad.

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

Hlasovanie č. 8
5
5
5
5
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 21/2020

1/2

c) hlasovaním č. 9 schvaľuje krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
6.044,69 € z prebytku hospodárenia predchádzajúcich období.

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

Hlasovanie č. 9
5
5
5
5
0
0

d) hlasovaním č. 10 schvaľuje použitie vyčísleného zostatku hospodárenia
predchádzajúcich období, nachádzajúceho sa na bežnom účte a v pokladnici obce k
31.12.2019, na úhradu bežných výdavkov v rozpočtovom roku 2020, vo výške
13.813,06 €, v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. §36 ods. 2.

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

Hlasovanie č. 10
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 21/2020

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 22/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 9

Čerpanie, úprava rozpočtu za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2020.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky
z položky

2yy 0630 611

41

mzda verejný vodovod v sume

z položky

2yy 0630 623

41

ZP odvody verejný vodovod v sume

400,- €

z položky

2yy 0630 625001

41

SP odvody verejný vodovod v sume

140,- €

z položky

2yy 0630 625002

41

SP odvody verejný vodovod v sume

600,- €

z položky

2yy 0810 637004

41

rekreačné a kultúrne služby v sume

1.800,- €

z položky

2yy 0820 633006

41

materiál kultúrne služby v sume

v celkovej sume

2.500,- €

800,- €
6.240,- €

na položku

2yy 0630 637027

41

dohody o vykonaní práce verejný vodovod

1.471,- €

na položku

2yy 0111 637004

41

všeobecné služby obce

1.700,- €

na položku

2yy 0510 637004

41

odvoz odpadu VKK

na položku

2yy 0111 637005

41

špeciálne služby obec (audit, projekty)

na položku

2yy 0510 633006

41

odpadové nádoby a odpadové vrecia

v celkovej sume

469,- €
1.800,- €
800,- €
6.240,- €

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke 2xx 312001 111 príjem dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2020 vo výške

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 22/2020

1.732,- €
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c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2xx 633006 111 výdavky z dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2020 vo výške

1.732,- €

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií
Zapojenie do rozpočtu obce cez finančné operácie
na položke 2xx 454001

46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške

6.737,- €

na položku 2yy 09111 717002 46 elektroinštalácia, uzemnenie a bleskozvod v
budove MŠ vo výške
na položke 2xx 454001
46 prevod z rezervného fondu - Licencia vo výške

6.737,- €
1.800,- €

na položku 2yy 0111 711003

1.800,- €

46 Licencia - nákup nehmotného majetku vo výške

Zapojenie do rozpočtu obce cez finančné operácie - Havarijný stav vodovod
na položke 2xx 454001

46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške

32.058,- €

na položku 2yy 0630 717003

46 havarijný stav – vodovod obce (zásobné
vodovodné potrubie) vo výške
46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške

32.058,- €
3.488,- €

46 hydrogeologický prieskum (revitalizácia vodných
zdrojov) vo výške

3.488,- €

na položke 2xx 454001
na položku 2yy 0630 717002

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

Hlasovanie č. 11
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 22/2020

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 23/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 10

Prenájom obecného majetku

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 schvaľuje zámer prenajať budovu
vo vlastníctve obce Hýľov, postavenú na pozemku v k. ú. Hýľov, registra C-KN, parcela č.
210/3, popis stavby: šatňa so sociálnym zariadením Ing. Michaele Horňákovej na
podnikateľskú činnosť.

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

Hlasovanie č. 12
5
5
5
0
4
1 (L. Maliničová)

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia TJ
Družstevník Hýľov o poskytnutie budovy (šatne) k užívaniu .
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 13
5
5
5
5
0
0
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov žiada starostku obce o zvolanie pracovného
stretnutia za účelom prípravy návrhu zmluvy o prenájme obecného majetku (budovy šatní)
Občianskemu združeniu TJ Družstevník Hýľov.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 14
5
5
5
5
0
0

V Hýľove, 28.07.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 23/2020

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 24/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.07.2020

K bodu 11

Rôzne

a) Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena - T. Harman
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú
podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi povinným z vecného bremena obcou Hýľov,
Sídlo: Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov, IČO:00324230 v zastúpení starostkou obce Bc. Júliou
Kočíkovou a oprávneným z vecného bremena Tomášom Harmanom, rod. Harmanom,
spočívajúceho v povinnosti Obce Hýľov strpieť vstup a prechod pešo cez nehnuteľnosť vo
vlastníctve Obce Hýľov (pozemok parc. č. 28/3 registra C, k. ú. Hýľov, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvorie, s rozlohou 67 m2) k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a to k
pozemkom parc. č. 28/1, 28/2 a 29, registra C, k. ú. Hýľov, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvorie, v rozsahu celého pozemku parc. č. 28/3 registra C, k. ú. Hýľov.

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

Hlasovanie č. 15
5
5
5
4
0
1 (Ľ. Hužvárová)

b) Žiadosť o súhlas s elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje žiadosť p. farára Pavla Bugoša o súhlas s
elektrifikáciou exteriéru kostola sv. Barbory a aby osvetlenie kostola bolo napojené na verejné
osvetlenie obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 24/2020
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Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 16
5
5
5
4
1 (V. Bernát)
0

V Hýľove, 28.07.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 24/2020

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

PRÍLOHA ZÁPISNICE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.07.2020 o 18:30 hod. v budove OcÚ v Hýľove

Príloha č. 1

Zápisnica
z otvárania obálok záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra obce Hýľov
konaného dňa 17.07.2020 o 18:00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce;
Výberová komisia: Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, RNDr. Lenka Maliničová, PhD.,
Marcel Pancák, Viera Štefanovičová (poslanci OZ)

Dňa 17. 07. 2020 o 18:00 hod. sa v budove Obecného úradu v Hýľove uskutočnilo otváranie obálok
doručených za účelom voľby hlavného kontrolóra obce (ďalej HKO). Na Obecný úrad v Hýľove boli
doručené 2 obálky od záujemcov o funkciu HKO. Obe obálky boli až do momentu ich otvárania
neporušené a boli označené značkou "Voľba hlavného kontrolóra obce –„Neotvárať". Obálky otvorila
členka výberovej komisie Bc. Ľ. Hužvárová.
Mená uchádzačiek:

Ing. Gabriela Dorovová
Ing. Božena Gajanová

Požadované náležitosti písomnej prihlášky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prihláška kandidáta na obsadenie funkcie HKO,
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo všetky potrebné
údaje na získanie tohto výpisu obcou
7. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
8. čestné vyhlásenie kandidáta, že nemá podlžnosti voči obci, voči Daňovému úradu, Sociálnej
poisťovni a Zdravotnej poisťovni,
9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
obce
Obálka č. 1:
Uchádzačka: Ing. Gabriela Dorovová
Doklady:
uchádzačka predložila všetky požadované doklady
Obálka č. 2:
Uchádzačka: Ing. Božena Gajanová
Doklady:
uchádzačka predložila všetky požadované doklady
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Výberová komisia konštatovala, že doručené doklady oboch uchádzačiek o funkciu HKO sú v súlade s
platnými predpismi, spĺňajú všetky náležitosti k voľbe HKO a rozhodla nasledovne:
Zoznam úspešných kandidátok:
Ing. Gabriela Dorovová
Ing. Božena Gajanová

Úspešné kandidátky budú pozvané na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, ktoré sa
uskutoční dňa 28. 07. 2020 o 18:30 v budove Obecného úradu v Hýľove a pred hlasovaním členov
výberovej komisie budú mať možnosť osobnej prezentácie v trvaní 5 minút.

Zápisnicu z otvárania obálok záujemcov o funkciu HKO spísala RNDr. Lenka Maliničová, PhD.

V Hýľove, dňa 17.07.2020

Podpísaní:
Bc. Júlia Kočíková

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

Vladimír Bernát

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

Bc. Ľudmila Hužvárová

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

RNDr. Lenka Maliničová, PhD. ......................................................
Marcel Pancák

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

Viera Štefanovičová

......................................................
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Príloha č. 2

Stanovisko k záverečnému účtu
obce Hýľov za rok 2019
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu
obce Hýľov za rok 2019.
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a znení zmien a doplnkov.
Konštatujem, že z úrovne obce bola splnená zákonná povinnosť v zmysle ustanovenia §
16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
vypracovať záverečný účet obce.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky
rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Obsah záverečného účtu obce určuje §16 odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách.
Konštatujem, že predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti
v zmysle zákona a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu v zmysle
§ 16 odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce 12.06.2020.
Ročná účtovná závierka podľa § 16, ods. 3 zákona 583/2004 o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov má byť overená nezávislým audítorom, ktorý vypracuje správu. Obec
spolupracuje s audítorom Ing. Daša Polončáková.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa §10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa
jednotlivých príjemcov.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
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Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým
poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Zmeny v rozpočte v priebehu roka 2019:

Rozpočet na rok 2019 bol schválený 29.12.2018.
Rozpočet bol v priebehu roka 2019 upravovaný nasledovne:
a) prvá zmena schválená dňa 20.05.2019 uznesením č. 31/2019,
b) druhá zmena schválená dňa 28.10.2019 uznesením č. 61/2019.

Rozpočet na rok 2019:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený rozpočet na
rok 2019/v €
514 966,00

Rozpočet po zmene
k 31.12.2019/v €
556 992,33

194.966,00
320 000,00
0,00

216 250,00
320 104,00
20 638,33

508 876,00

556 333,00

168 160,00
334 716,00
6 000,00

211 650,00
339 024,00
5 659,00

Úpravami rozpočtu boli vykonané presuny medzi položkami rozpočtu na základe
skutočného vývoja ako aj boli vykonané zmeny, ktoré upravili celkovú výšku rozpočtu
na strane príjmov aj výdavkov. K uvedeným zmenám rozpočtu je možné konštatovať, že
boli vykonané na základe príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách,
ktorý určuje povinnosť vykonávať nevyhnutné zmeny v rozpočte.
Hospodárenie obce:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy
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Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

211 324,55
7 222,69
104,00
11 838,04

Kapitálový rozpočet

-11 734,04

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 4 511,35

Vylúčenie z prebytku

-1 533,34

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 6 044,69

Príjmové finančné operácie

9 693,55

Výdavkové finančné operácie

5 182,20

Rozdiel finančných operácií

4 511,35

PRÍJMY SPOLU

228 344,79

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

228 344,79

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00
1 533,34
-1 533,34

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
bol vyčíslený schodok rozpočtu v sume 4.511,35 EUR.

Obec rok 2019 uzavrela so schodkom rozpočtu. V zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách Schodok rozpočtu, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a
b) obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, alebo z návratných
zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu sa vylučujú z výsledku hospodárenia vo výške 1.533,34 EUR.
Tieto sú tvorené:

-

školská jedáleň 1.178,75 eur,
dotácia na stravu 315,60 eur,
dotácia životné prostredie 38,99 eur.

Obec v priebehu roka 2016 nepreviedla prebytok hospodárenia za rok 2015 v plnej výške
46.959,00 eur a taktiež v priebehu roka 2019 previedla na účet rezervného fondu prebytok
hospodárenia za rok 2018 vo výške 23.568,95 eur namiesto v Záverečnom účte za rok
2018 vyčísleného prebytku 31.734,68 eur. Celkový prebytok na bežnom účte a pokladni
je k 31.12.2019 vyčíslený na 13.813,06 eur.
Na základe uvedených skutočností odporúčam previesť na účet rezervného fondu obce
prebytok vo výške 13.813,06 eur, poprípade zapojiť tento zostatok do rozpočtu roka 2020
pomocou finančných operácií na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
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Odporúčam prerokovať a schváliť krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo
výške 6.044,69 eur z prebytku hospodárenia predchádzajúcich období.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Hýľov za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Hýľov za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9 ods.
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy budú overené audítorom v septembri 2020.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Hýľov za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Gabriela Dorovová, hlavný kontrolór obce
Dňa 15.06.2020
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Príloha č. 3
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov

Dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky, sú navrhované z týchto dôvodov:
V schválenom rozpočte na rok 2020 bola zahrnutá mzda a odvody do poisťovní v kapitole
verejný vodovod, nakoľko práce na údržbe vodovodu budú vykonávané na základe dohody o
vykonaní práce a predpokladá sa zvýšenie výdavkov na všeobecných službách obce, z tohto
dôvodu je navrhnutý presun rozpočtových prostriedkov z položky Mzdy a odvody verejný
vodovod na dohody o vykonaní práce verejný vodovod a služby obecného úradu.
Presun na kapitolu odpadové hospodárstvo z dôvodu zvýšeného vývozu veľkokapacitných
kontajnerov a objemového odpadu (cintorín).
Nákup odpadových nádob a odpadových jednorazových vriec z dôvodu zvýšenej potreby pre
obyvateľov obce.
Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií z týchto dôvodov:
Presunom z rezervného fondu na Kapitálové výdavky je potrebné zabezpečiť Budovu
Materskej školy a Školskej jedálne rekonštrukciou elektroinštalácie a bleskozvodu.
Obstaranie a inštalácia dlhodobého nehmotného majetku Licencia APV softvéru Korwin
kde je využitie modulov evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľnosti, miestne dane a
poplatky, účtovníctvo, VZN, zmluvy, evidencia hrobových miest, registratúra a evidencia
priestupkov.
Vyhľadávanie zdrojov a realizácia prieskumu: Zdroje pitnej vody revitalizácia vodných zdrojov
hydrogeologický prieskum
Riešenie Havarijného stavu – na vodovode obce a vybudovanie zásobného vodovodného
potrubia.
Povolené prekročenie a viazanie príjmov z dôvodu:
Prijem dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie a realizáciu povinného sčítavania
obyvateľstva SR v roku 2020.
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov z dôvodu:
Zabezpečenia všetkých výdavkov súvisiacich s vykonaním povinného sčítania obyvateľstva SR
v roku 2020.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov
Schvaľuje:
I. Rozpočtové opatrenie č.2/2020
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), 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:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
z položky 2yy 0630 611
41 mzda verejný vodovod
v sume
2.500,- €
z položky 2yy 0630 623
41 ZP odvody verejný vodovod v sume
400,- €
z položky 2yy 0630 625001 41 SP odvody verejný vodovod v sume
140,- €
z položky 2yy 0630 625002 41 SP odvody verejný vodovod v sume
600,- €
z položky 2yy 0810 637004 41 rekreačné a kultúrne služby v sume
1.800,- €
z položky 2yy 0820 633006 41 materiál kultúrne služby
v sume
800,- €
v celkovej sume 6.240,- €
na položku
na položku
na položku
na položku
na položku

2yy
2yy
2yy
2yy
2yy

0630 637027
0111 637004
0510 637004
0111 637005
0510 633006

41 dohody o vykonaní práce verejný vodovod 1.471,- €
41 všeobecné služby obce
1.700,- €
41 odvoz odpadu VKK
469,- €
41 špeciálne služby obec (audit, projekty)
1.800,- €
41 odpadové nádoby a odpadové vrecia
800,- €

v celkovej sume 6.240,- €
b) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií
Zapojenie do rozpočtu obce cez finančné operácie
na položke 2xx 454 001 46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6.737,- €
na položku 2yy 09111 717002 46 elektroinšt., uzemnenie a bleskozvod v budove MŠ vo
výške
6.737,- €
na položke 2xx 454 001 46 prevod z rezervného fondu - Licencia vo výške
1.800,- €
na položku 2yy 0111 711003 46 Licencia - nákup nehmotného majetku vo výške 1.800,- €
Zapojenie do rozpočtu obce cez finančné operácie
Havarijný stav vodovod
na položke 2xx 454 001 46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške
32.058,- €
na položku 2yy 0630 717003 46 Havarijný stav – vodovod obce vo výške
32.058,- €
(zásobné vodovodné potrubie)
na položke 2xx 454 001 46 prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3.488,- €
na položku 2yy 0630 717002 46 hydrogeologický prieskum
vo výške
3.488,- €
(revitalizácia vodných zdrojov)
c) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke 2xx 312001 111 príjem dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2020 vo výške 1.732,- €
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d) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2xx 633006 111 výdavky z dotácie ŠR sčítanie obyvateľstva 2020 vo výške
1.732,- €

Predkladá: Bc. Júlia Kočíková, starostka obce
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