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 Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.09.2022 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, 

Viera Štefanovičová; 

Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová - hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO) 

 
 

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. Úprava rozpočtu č. 1/2022 

7. Rôzne 

8. Záver 

 
 
Bod 1 Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných. 

Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci OZ. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila  

p. Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú. 

 

Bod 3 Schválenie programu zasadnutia 

Starostka prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie, 

poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení, bez zmien. 
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Bod 4 Informácie 

Starostka obce informovala o stave na účtoch k 30.09.2022: 
 

 bežný účet: 35.520,00 €  

 účet MŠ: 1.422,19 €  

 rezervný fond: 43.720,68 €  

 sociálny fond: 582,63 €  

Starostka ďalej informovala, že úver obce bol kompletne splatený. Poslanci OZ vzali na vedomie 

informácie podané starostkou. 

 
Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

V. Štefanovičová: pýtala sa, či obec finančne pomôže s finalizáciou cestnej komunikácie v lokalite 

Sever. 

Starostka: odpovedala, že obec momentálne nemá k ceste právny vzťah, aby na daný účel mohli 

byť použité financie z obecného rozpočtu, cesta musí byť odovzdaná obci. Poslanci OZ vzali interpeláciu 

na vedomie.  

 
Bod 6 Úprava rozpočtu č. 1/2022 

Starostka informovala poslancov o úpravách, ktoré je potrebné v rozpočte obce vykonať. 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, predložila dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 

(Príloha č. 1 zápisnice). HKO nemala k rozpočtovému opatreniu výhrady. 

Poslanci OZ hlasovali o schválení úpravy rozpočtu navrhovaným rozpočtovým opatrením. 

 
Bod 7 Rôzne 

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019/OBEC s KOSIT EAST s.r.o. 

Vzhľadom na aktuálny nárast ceny zemného plynu a elektriny, narastajú aj náklady firmy KOSIT 

EAST s.r.o. v súvislosti so zberom a odvozom odpadu a jeho energetickým zhodnotením/zneškodnením 

skládkovaním. Z toho dôvodu firma KOSIT vyzvala obec Hýľov v zastúpení starostkou na podpísanie 

dodatku č. 3 k zmluve o dielo, ktorého obsahom je nahradenie súčasného cenníka poskytovaných služieb 

novým cenníkom s účinnosťou od 01.01.2023. Starostka informovala poslancov, že dodatok podpísala 

a zároveň odporučila obecnému zastupiteľstvu v novom volebnom období upraviť VZN č. 5/2013 v zmysle 

zvýšenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci OZ vzali informácie na 

vedomie.  

Miestny rozhlas 

Obecný úrad zaznamenal sťažnosti obyvateľov z dolného konca obce na poruchu obecného 

rozhlasu, ktorý je veľmi zle počuť. Starostka oslovila opravárov, ktorí sa vyjadrili, že tri amplióny je 
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potrebné vymeniť za nové, pričom náklady by predstavovali približne 1000,- €. 

 

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

Starostka informovala poslancov o pripravovanom podujatí pri príležitosti októbra - mesiaca úcty 

k starším, ktoré sa bude konať dňa 09.10.2022 o 15:00 v kultúrnom dome. Zároveň ich vyzvala na pomoc 

pri organizovaní podujatia, poslanci OZ prisľúbili svoju účasť. 

 

Bod 8 Záver 
 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončila o 19.05 hod. 

 

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

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

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

 
 
 
 

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

Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 27/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022  
 

 
 
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. Úprava rozpočtu č. 1/2022 

7. Rôzne 

8. 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, 30.09.2022 
Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 28/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 

 

 
 
 
K bodu 4 Informácie 

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

Hlasovanie č. 2 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5 
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 

V Hýľove, 30.09.2022 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 29/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 

 

 
K bodu 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu p. Viery Štefanovičovej  

- otázku, či obec pomôže s financovaním finalizácie cestnej komunikácie v lokalite Sever. 

 

Hlasovanie č. 3 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5 
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 

V Hýľove, 30.09.2022 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 30/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 

 

 
 
K bodu 6 Úprava rozpočtu č. 1/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022: 

 
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky. 

 
a) 
z položky 2yy   0111  642  41 transfery – odstupné   v sume    6 000  € 
na položku 2yy   0111  637  41 všeobecné služby obecný úrad  v sume    3 000  € 
na položku 2yy   0111  637  41 špeciálne a poradenské  služby obecný úrad v sume    3 000  € 
v celkovej sume    6 000  € 
 
b) 
z položky 2yy   9630  633  41 všeobecný materiál miestny vodovod v sume 200  € 
na položku 2yy   0451  633 41 posypový materiál -  miestne komunikácie v sume 200  € 
v celkovej sume     200  € 

 
c) 
z položky 2yy   0840  633  41 všeobecný materiál cintorín v sume 500  € 
na položku 2yy  0111  635  41 údržba , servis, opravy, revízie obecný úrad v sume 500  € 
v celkovej sume     500  € 

 
 
d) 
z položky 2yy   0170  821  41 splácanie tuzemskej istiny v sume 1 800  € 
na položku 2yy   0111  632  41 energie, vodné, stočné, poštovné v sume 1 800  € 
v celkovej sume    1 800  € 
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Hlasovanie č. 4 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5 
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 
 

 
V Hýľove, 30.09.2022 

 

Júlia Kočíková 

starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 31/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 

 

 
K bodu 7 Rôzne 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 berie na vedomie informácie  

o Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019/OBEC s firmou KOSIT EAST 

s.r.o. 

 

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

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 berie na vedomie informácie o potrebe 

výmeny ampliónov obecného rozhlasu a s tým súvisiacej cenovej ponuke. 

 

Hlasovanie č. 6 
Počet všetkých poslancov 5 
Počet prítomných poslancov 5 
Počet hlasujúcich poslancov 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 berie na vedomie informácie 

o pripravovanom podujatí pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. 

 

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

 

 

V Hýľove, 30.09.2022 Júlia Kočíková 
 starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

 

 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.09.2022 o 18:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 
 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, sú navrhované z týchto dôvodov: 

 

a) 

Presun z položky  transfery odstupné - obecný úrad na zvýšené výdavky služby obecný úrad 

z dôvodu zvýšených výdavkov na poradenských službách ako vypracovanie dokumentácie 

a  špeciálnych službách - vypracovania projektov a žiadosti obecného úradu . 

 z položky 2yy   0111  642  41 transfery – odstupné   v sume    6 000  € 

na položku 2yy   0111  637  41 všeobecné služby obecný úrad  v sume    3 000  € 

na položku 2yy   0111  637  41 špeciálne a poradenské  služby obecný úrad v sume    3 000  € 

v celkovej sume    6 000  € 

 

b) 

Presun finančných prostriedkov z položky materiál miestny vodovod na položku posypový 

materiál miestne komunikácie.  

z položky 2yy   9630  633  41 všeobecný materiál miestny vodovod v sume 200  € 

na položku 2yy   0451  633 41 posypový materiál -  miestne komunikácie v sume 200  € 

v celkovej sume     200  € 

 
c) 

Presun z položiek materiálu verejného cintorín na položku údržba - zabezpečenie revízie, 

údržby, servisu a opráv zariadení obecného úradu. 

 z položky 2yy   0840  633  41 všeobecný materiál cintorín v sume 500  € 

na položku 2yy  0111  635  41 údržba , servis, opravy, revízie obecný úrad v sume 500  € 

v celkovej sume     500  € 

 

d) 

Presun z položky splácanie istiny na položku energie, poštovné, vodné a stočné z dôvodu 

zvýšených výdavkov obecného úradu. 

z položky 2yy   0170  821  41 splácanie tuzemskej istiny v sume 1 800  € 

na položku 2yy   0111  632  41 energie, vodné, stočné, poštovné v sume 1 800  € 

v celkovej sume    1 800  € 
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Príloha č. 1 



 

Obec Hýľov 

 
Pre: zasadnutie obecného zastupiteľstva  

Obce Hýľov 

dňa 30.09.2022 

 

 

 

 

 

Názov materiálu: rozpočtové opatrenia č. 1/2022  

 
 

 

                                                                                                    K bodu rokovania č. 6 

             Rozpočtové opatrenia č. 1 /2022 

 

  

Predkladá:   Bc. Júlia Kočíková, starostka obce 

 

Návrh na uznesenie:  

    
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov 

 

Schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenia č. 1 /2022 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky. 

 

a) 
z položky 2yy   0111  642  41 transfery – odstupné   v sume    6 000  € 

na položku 2yy   0111  637  41 všeobecné služby obecný úrad  v sume    3 000  € 

na položku 2yy   0111  637  41 špeciálne a poradenské  služby obecný úrad v sume    3 000  € 

v celkovej sume    6 000  € 

 

b) 

z položky 2yy   9630  633  41 všeobecný materiál miestny vodovod v sume 200  € 

na položku 2yy   0451  633 41 posypový materiál -  miestne komunikácie v sume 200  € 

v celkovej sume     200  € 

 
c) 

z položky 2yy   0840  633  41 všeobecný materiál cintorín v sume 500  € 

na položku 2yy  0111  635  41 údržba , servis, opravy, revízie obecný úrad v sume 500  € 

v celkovej sume     500  € 

 

d) 

z položky 2yy   0170  821  41 splácanie tuzemskej istiny v sume 1 800  € 

na položku 2yy   0111  632  41 energie, vodné, stočné, poštovné v sume 1 800  € 

v celkovej sume    1 800  € 
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