
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

21.02.2023 o 17.00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

 

Prítomní: 
 

Bc. Júlia Kočíková - starostka obce; 
poslanci OZ: Bc. Ľudmila Hužvárová, Branislav Kolesár,  Marcel Pancák,          Viera Štefanovičová 

Ing. Ondrej Bernát -  prítomný od 17.30 

 

Ďalší prítomní: Valéria Pancáková, Ing. Ivo Grobauer, Ladislav Andó  

 
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. Projekt: Kompostéry C2 -  Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 
7. Projekt: Zatepľovanie L -  ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV 
8. Schválený projekt: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov – autobusová zastávka  
9. Schválenie rozpočtu na rok 2023 
10. Žiadosť o zmenu územného plánu 
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k stavbe 
12. Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na verejnom priestranstve 
13. Technický stav verejného rozhlasu 
14. Rôzne 
15. 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 Valériu Pancákovú. Za overovateľov zápisnice určila Vieru 
Štefanovičovú a Branislava Kolesára. 
 

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. 

 

Bod 4  Informácie 

Starostka obce informovala o stave na účtoch k 21.02.2023: 
 

 bežný účet:   53 186,77 € 

 účet ŠJ:             1 684,30 € 

 rezervný fond:   34 482,05 € 

 sociálny fond:          229,98€ 



Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Poslanec B. Kolesár, sa spýtal či by nebolo potrebné v nočných hodinách vypnúť verejné osvetlenie, z 
dôvodu zvýšených cien energii. Starostka obce mu vysvetlila, že obec Hýľov v roku 2021 uzatvorila s VSD, 
a.s. zmluvu o poskytovaní služby verejného osvetlenia na 10 rokov, z ktorej vyplýva že sa jedná o službu 
ktorej súčasťou je dodávka elektrickej energie. Cenu energii nám môžu zvýšiť len o infláciu,  tento rok nám 
zvýšili o 36,48 € ( čo predstavuje infláciu 12,8 %), preto nevidí dôvod k vypnutiu verejného osvetlenia vo 
večerných hodinách.  

Bod 6 Projekt: Kompostéry C2 -  Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 

Starostka informovala o aktuálnej výzve na podávanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu v 
oblasti rozvoja odpadového a obehového hospodárstva. V rámci činnosti  „Predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov“ je možné z poskytnutej dotácie zakúpiť kompostéry určené na domáce kompostovanie. 

Poslanci hlasovali o schválení podania žiadosti o dotáciu v rámci uvedenej výzvy. 

 

Bod 7  Projekt: Zatepľovanie L -  ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH 
BUDOV 

Starostka informovala o aktuálnej výzve na podávanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu  pre 
podanie žiadostí o dotácie v rámci Operačného programu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov – Oblasť L. 

Poslanci OZ hlasovali o schválení podania žiadosti o dotáciu a o udelení súhlasu s financovaním potrebných 
výdavkov súvisiacich s podaním žiadosti.  

 

Bod 8   Schválený projekt: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov – autobusová zastávka 

 

Starostka informovala, že nám bolo doručené schválenie projektu: „Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti 
obce Hýľov – autobusová zastávka“ v rámci miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE vo výške 31 639,62 €. 
Celkový rozpočet projektu je 62 149 €. Víťazná ponuka  v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, formou 
elektronickej platformy IS EVO pre zákazku : „Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov“  je 
na sumu 61 600,14€ s DPH. 

 

Na začatie realizácie projektu  starostka navrhla využiť možnosť financovania cestou preklenovacieho 
úveru vo výške 61 600,14 €.  

 

Poslanci OZ poverili starostku obce o prieskum trhu na preklenovací úver a následne hlasovali o možnosti 
financovania cestou preklenovacieho úveru vo výške 61 600,14 €.  

 

Bod 9  Schválenie rozpočtu na rok 2023 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025, ktorý bol 
zverejnený dňa 15.2.2023 na obecnej tabuli a webovej stránke obce. Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela 
Dorovová poslala poslancom Správu HKO k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025, v ktorej konštatuje, že 
predložený návrh rozpočtu na rok 2023 je pripravený v súlade s platnou legislatívou a odporúča ho 
prerokovať a schváliť. Rozpočet na roky 2024 a 2025 odporúča zobrať na vedomie.  

Zároveň v správe upozornila, že obec od 01.01.2023 do dňa schválenia rozpočtu na rok 2023 hospodári v 
Rozpočtovom provizóriu, čo bude potrebné samostatne zúčtovať, aj napriek tomu, že príjmy aj výdavky do 
schválenia rozpočtu sú súčasťou návrhu rozpočtu.  

Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovaním schválili rozpočet na rok 2023. Rozpočet na rok 2023 tvorí 
prílohu č. 1 zápisnice. Správa HKO k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 



Bod 10  Žiadosť o zmenu územného plánu 

 

Dňa 14.10.2023 bola obci doručená žiadosť Ing. Iva Grobauera, ktorý zastupuje  Ladislava Anda o zmenu 
územného plánu obce na parc. registra C-KN č. 268/9, 268/10, 275/1,– k.ú. Hýľov, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie a par. č.  277/2 – k.ú. Hýľov, druh pozemku:  trvalý trávnatý porast do Zmien a 
doplnkov č. 4 územného plánu obce Hýľov, kde funkciu časti parciel a jestvujúcich budov žiada zmeniť na 
prístupovú cestu a rodinný dom.  

 

Starostka obce vyzvala p. Groubaura a p. Anda, ktorí boli prítomní, aby vysvetlili podrobnejšie svoju 
žiadosť. 
p. Groubauer nám predstavil plán na zmenu, vysvetlil, že súčasná stavba bola skolaudovaná v 1963. Majú 
záujem jednú časť zmeniť na rodinný dom a využívať na bývanie, zvyšné pozemky využiť ako prístupovú 
cestu a dvor. Architekt by vedel riešiť obstarávateľa a financie.  

 
Slova sa ujala poslankyňa p. Hužvárová, ktorá vysvetlila, že dané pozemky už raz boli zamietnuté na zmenu 
územného plánu, vysvetlila, že sa jedná o hospodársku budovu, ktorá je zhrnutá hospodárskom pláne 
natura 2000 - ochranné pásmo. Vidí riziko do budúcnosti, keby si niekto chcel otvoriť výrobu, mohli by sa 
potom sťažovať na hluk a pod.... 
 
p. Grobauer oponoval, že v žiadosti je jasné nakreslené čo by chceli zmeniť na Rodinný dom a všetko bude 
dodržané.  

 
p. Hužvárová argumentovala, že v obci sú pozemky, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne ako napríklad 
verejná zeleň a majitelia týchto pozemkov taktiež by mohli požiadať o zmenu územného plánu na výstavbu 
rodinných domov. 

Ďalej upozornila, že čiastočné schválenie územného plánu by narušilo územnú celistvosť.  

 
p. Andó oponoval, že v to nevidí problém, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu budovy, ktorá už existuje na 
rodinný dom.  

 
Poslankyňa  Štefanovičová opäť upozornila, že uvedené pozemky už raz boli zahrnuté do zmien a doplnkov 
č.2 územného plánu. Vyjadrenia oprávnených inštitúcii boli negatívne. Pani starostka predložila vyjadrenia 
okresného úradu.  

 
p. Andó nevidí dôvod, ak sú napojení na inžinierske siete a chce zmeniť už jestvujúcu budovu 
zrekonštruovaním. Prečo by nemohol svoju investíciu zmeniť a zaevidovať. 
 
Poslankyňa  Štefanovičová vidí problém do budúcnosti v sťažnostiach budúcich susedov.  
Poslankyňa Hužvárová  sa obáva, že o to pár rokov môže požiadať a tlačiť o nové RD. 
 
p. Andó stále trvá na tom, že chce zmeniť len 250 m2 na RD. 

 
p. Hužvárová skonštatovala, že ak sme už raz niekomu odmietli nemôžeme druhému schváliť. 

 
Poslanec Bernát je za zmenu, ale ako celkovú územnú lokalitu, aby sa obec rozvíjala, ale obec najprv musí  
vytvoriť podmienky pre rozvoj obce. Vyjadril sa, že p. Andó keď kupoval tento pozemok vedel, že je to 
priemyselná zóna. Upozornil, že iná cena pozemku je pri charakteristike : priemyselná zóna a iná na 
výstavbu RD. 
 

Poslanci OZ hlasovali o schválení otvorenia územného plánu obce Hýľov v rozsahu zmien a doplnkov č. 4 
podľa požiadaviek žiadateľa. 

 

 

 



Bod 11  Žiadosť o zriadenie vecného bremena k stavbe 
 
Starostka predložila prítomným poslancom žiadosť p. Stanislav Hužvára zo dňa 3.2.2022 o zriadenie 
vecného bremena. Predmetom žiadosti je  strpieť umiestnenie oporných múrov a betónových schodov, ich 
údržbu, opravu a rekonštrukciu, postavených na parc. KN-C č. 28/3 vo výmere 67 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, evidovanej správou katastra Košice okolie na LV č. 383. Dôvodom žiadosti je usporiadanie 
skutkového stavu (stavba na cudzom pozemku). Starostka upozornila, že sa jedná o nadzemnú stavbu, 
ktorú obec nevie využiť vo svoj prospech. Po preštudovaní zásad hospodárenia obce zistila, že zásady 
hospodárenia neurčujú ako postupovať v takýchto prípadoch ( s odplatou alebo bez odplaty). Navrhla 
postupovať v zmysle zákona.  
 
Poslanci diskutovali. Z diskusie vyplynulo, že vzhľadom na skutočnosť, že zásady hospodárenia neurčujú 
ako postupovať v takýchto prípadoch, poslanec Bernát, navrhol vypracovať nové zásady o hospodárení 
a nakladaní s majetkom obce Hýľov, ktoré  bude potrebné schváliť a následne sa bude postupovať v zmysle 
týchto nových zásad o hospodárení.  
 
Starostka vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o schválení žiadosti p. Hužvára. Po schválení žiadosti, 
žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie Zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného 
bremena, ktorý bude v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke obce na pripomienkovanie. 
 
Bod 12. Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na verejnom priestranstve 
 
Starostka predložila prítomným poslancom žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na 
verejné priestranstvo v termíne do 31.12.2023. Ako dôvod žiadateľ uvádza stavbu rodinného domu, 
ktorého súčasťou sú aj búracie práce. 
Starostka oboznámila poslancov, že ide o predĺženie už schválenej žiadosti v roku 2021. 
Vzhľadom, že je prijaté VZN je potrebné túto žiadosť prejednať, aby nedošlo k precedensu. 
 
Poslanci navrhli do polroka vypratať verejné priestranstvo a dať do pôvodného stavu.  
 
Starostka vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o schválení žiadosti p. Petráša.  
 
 
Bod 13. Technický stav verejného rozhlasu 

Starostka obce predložila poslancom výzvu okresného súdu sp. zn. 20C/173/2022 na vyjadrenie k žalobe p. 
Vaska. Žaloba sa týka výzvy na odstránenie stavby doručenú p. Petrom Vaskom na obecný úrad dňa 
4.11.2022, jedná sa o stĺp obecného rozhlasu, ktorý sa nachádza na jeho pozemku z dôvodu zlého 
technické stavu. Predmetná výzva už bola predložená na obecnom zastupiteľstve dňa 15.12.2022, kedy 
poslanci i OZ vzali výzvu na vedomie. 

Starostka obce ďalej informovala o zlom technickom stave verejného rozhlasu a jeho čiastočnej 
nefunkčnosti. Ďalej oznámila, že po rozhovore s odborne spôsobilou osobou je nutná kompletná 
rekonštrukcia, ktorú môžeme vykonať len na základe vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá bude 
podkladom k ďalším povoľovacím procesom  v súlade so zákonom. K odstráneniu starých stĺpov verejného 
rozhlasu je taktiež potrebné vyvolať rokovania s VSD, a,s, , účelom,  ktorých bude umiestnenie verejného 
rozhlasu na stĺpoch v ich vlastníctve. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v samospráve, kedy riešime 
existenčné problémy kvôli energetickej kríze, navrhla starostka postupne začať pripravovať projektovú 
dokumentáciu a vyvolať rokovania VSD. 

 

Poslanci OZ požiadali  starostku obce o prípravu projektovej dokumentácie, vyvolať rokovania s VSD 
a hľadanie možnosti financovania.   

 

Poslanci OZ hlasovali o návrhu prípravy  projektovej dokumentácie, o vyvolaní rokovaní s VSD a hľadanie 
možnosti financovania.  

 



Bod 14. Rôzne  
 

a) Starostka predložila zoznam neplatičov k 21.2.2023, vyzvala poslancov aby navrhli riešenia k tejto 
problematike. Zároveň upozornila, že sú viazaný mlčanlivosťou v zmysle zákona 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní 
osobných údajov a nesmú ďalej rozprávať o menách a osobách.  

 
Poslanci navrhli predložiť zoznam neplatičov podľa rokov. Navrhli neplatičov zatiaľ riešiť výzvami. 
 

b) Starostka obce informovala poslancov, že dňa 24.6.2023 občianske združenie Hýľ organizuje                   
6. ročník bežeckej súťaže „ Hýľovská desiatka“ . Organizátori požiadali obec o spoluprácu. 

 Poslanci skonštatovali, že sa jedná o dobrú akciu, ktorú je potrebné podporiť, preto navrhli prispieť sumou 
300 € .  
 
 

Bod 15. Záver 

Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 19.30 hod. 

 

Zapísala: Valéria Pancáková   ............................ 

 

Overili: Viera Štefanovičová .............................. 

 

 Branislav Kolesár    .............................. 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

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

Bc. Júlia Kočíková 

    starostka obce 



 

OBEC HÝĽOV 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 1/2023 

                            zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 

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. Projekt: Kompostéry C2 -  Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 
7. Projekt: Zatepľovanie L -  ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH 

BUDOV 
8. Schválený projekt: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov – autobusová zastávka  
9. Schválenie rozpočtu na rok 2023 
10. Žiadosť o zmenu územného plánu 
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k stavbe 
12. Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na verejnom priestranstve 
13. Technický stav verejného rozhlasu 
14. Rôzne 
15. Záver 

Hlasovanie č. 1 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,         Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 21.02.2023 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 



OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 2/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 
 

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 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,                 Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

 

 

 

 

 

Júlia Kočíková 

 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 3/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 
 
K bodu 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva.  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu poslanca Branislava Kolesára 

-  otázku  či by nebolo potrebné v nočných hodinách vypnúť verejné osvetlenie, z dôvodu zvýšených cien 
energii a vysvetlenie starostky ( obec Hýľov v roku 2021 uzatvorila s VSD, a.s. zmluvu o poskytovaní služby 
verejného osvetlenia na 10 rokov, z ktorej vyplýva že sa jedná o službu ktorej súčasťou je dodávka 
elektrickej energie. Cenu energii nám môžu zvýšiť len o infláciu,  tento rok nám zvýšili len o 36,48 € , čo 
predstavuje infláciu 12,8 %).  

 
 
 

Hlasovanie č. 3 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová,  Kolesár,  Pancák,          Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

 

 

 

 

 

Júlia Kočíková 

 starostka obce 

 

 

 

. 

 

 

 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 4/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 6    Prejednanie zapojenia sa do výzvy "Kompostéry C2 -  Rozvoj odpadového a obehového 
hospodárstva". 
 
 a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 schvaľuje zapojenie sa do výzvy Ministerstva 
životného prostredia pre podanie žiadostí o dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti rozvoja 
odpadového a obehového hospodárstva. V rámci činnosti  „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ je možné z 
poskytnutej dotácie zakúpiť kompostéry určené na domáce kompostovanie. 
 

 

Hlasovanie č. 4 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,        Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 5 schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „ Kompostéry C2 -  Rozvoj odpadového 
a obehového hospodárstva " 
 

Hlasovanie č. 5 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár, Pancák,           Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

Júlia Kočíková  

starostka obce 

 



 

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 5/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 7   Prejednanie zapojenia sa do výzvy " Zatepľovanie L -  ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ 
ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV“. 

 a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 6 schvaľuje zapojenie sa do výzvy ministerstva 
životného prostredia pre podanie žiadostí o dotácie z Environmentálneho fondu dotácie v rámci 
Operačného programu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – Oblasť L. 
 

Hlasovanie č. 6 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,         Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 7 schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu " Zatepľovanie L -  ZVYŠOVANIE 
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV“ 

Hlasovanie č. 7 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár, Pancák,          Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

Júlia Kočíková 

                                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

 



OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 6/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 8  Schválený projekt: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov – autobusová zastávka.  
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 8  schvaľuje formu financovania schváleného projektu: 
Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Hýľov – autobusová zastávka preklenovacím úverom vo výške 
61 600,14 €. 

 

Hlasovanie č. 8 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár, Pancák,             Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

Júlia Kočíková 

 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC HÝĽOV 

 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 7/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 
K bodu 9 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 berie na vedomie  

 návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 

 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023-2025 ( príloha č.2) 

 neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Hýľov od roku 2014 
 

Hlasovanie č. 9 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,           Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
b)    Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 schvaľuje rozpočet na rok 2023 (príloha č. 1) do 
výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume: 
 
Bežný rozpočet  
- príjmy ........................      286 010 € 
- výdavky......................      287 742 € 
Kapitálový rozpočet 
 - príjmy.........................       32 351 €  
- výdavky......................        11 432 € 
 Finančné operácie 
 - príjmy .........................      13 164 € 
 - výdavky ......................      32 351 € 
 Rozpočet SPOLU  
- príjmy ..........................     331 525 € 
- výdavky .......................     331 525 €  
 

Hlasovanie č. 10 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 

Počet hlasujúcich poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár,  Pancák,           Štefanovičová) 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 



c)    Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 schvaľuje prevod a použitie rezervného fondu 
obce v sume  7 732,00 € 
  

 7 732,00 €   - spoluúčasť obce Hýľov – projekt „ Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu“ 
 
 

Hlasovanie č. 11 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 4 ( Hužvárová, Kolesár, Pancák,           Štefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

 

 

    Júlia Kočíková 

starostka obce 



14  

OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 8/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 10 Žiadosť o zmenu územného plánu. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje žiadosť Ing. Iva Grobauera, ktorý zastupuje  Ladislava Anda 
o zmenu územného plánu obce na parc. registra C-KN č. 268/9, 268/10, 275/1,– k.ú. Hýľov, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie a par. č.  277/2 – k.ú. Hýľov, druh pozemku:  trvalý trávnatý porast do Zmien 
a doplnkov č. 4 územného plánu obce Hýľov.  

 
 

 

Hlasovanie č. 12 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 0 

PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov neschválilo žiadosť o zmenu územného plánu. 

 

 

 

Júlia Kočíková 

 starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 9/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 11  Prejednanie žiadosti o zriadenie vecného bremena k stavbe. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 13 schvaľuje žiadosť Stanislava Hužvára zo dňa 
3.2.2022 o zriadenie vecného bremena, ktorej predmetom  je  strpieť umiestnenie oporných múrov 
a betónových schodov, ich údržbu, opravu a rekonštrukciu, postavených na parc. KN-C č. 28/3 vo výmere 
67 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanej správou katastra Košice okolie na LV č. 383.  

 

Hlasovanie č. 13 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5  

Počet hlasujúcich poslancov 4 ( Bernát, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 ( Hužvárová) 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov žiada  žiadateľa p. Hužvára predložiť geometricky plán, ktorý bude 
podkladom k ďalšiemu prejdnávaniu v  zmysle platnej legislatívy.   

Hlasovanie č. 14 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 

Počet hlasujúcich poslancov 4 ( Bernát, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1  ( Hužvárová) 

 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

 

 

Júlia Kočíková 

 starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 10/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 
 

K bodu 12  Žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na verejnom priestranstve. 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 15  schvaľuje žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných 
kontajnerov na verejné priestranstvo v termíne do 31.12.2023. 
 
b ) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov ukladá  starostke požiadať žiadateľa o vypratanie verejného 
priestranstva a uviesť  ho do pôvodného stavu a to do polroka od konania zastupiteľstva. 
 

 

Hlasovanie č. 15 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 0 

PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov neschválilo žiadosť o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na 
verejnom priestranstve. 

 

 

V Hýľove, 21.02.2023 

 

 

 

  Júlia Kočíková 

starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 
 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 11/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 

 
K bodu 13  Technický stav verejného rozhlasu. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 16  berie na vedomie technický stav  verejného 
rozhlasu a jeho čiastočnú nefunkčnosť. 
 

 

Hlasovanie č. 16 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 17  schvaľuje  prípravu projektovej 
dokumentácie, vyvolanie rokovania s VSD a hľadanie možnosti financovania. 

 

Hlasovanie č. 17 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 
Júlia Kočíková 

starostka obce 

 
 

OBEC HÝĽOV 
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV č. 12/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2023 

 
K bodu 14  Rôzne. 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 18  berie na vedomie zoznam neplatičov. 

 

                                                      Hlasovanie č. 18 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 19  berie na vedomie informáciu o  bežeckej 
súťaži „ Hýľovská desiatka“  a schvaľuje sumu 300 € na podporu akcie. 

 

                                                      Hlasovanie č. 19 

Počet všetkých poslancov 5 

Počet prítomných poslancov 5 ( Bernát, Hužvárová, Kolesár,  Pancák, Š              . tefanovičová) 

Počet hlasujúcich poslancov 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

V Hýľove, 21.02.2023 

 
 

Júlia Kočíková 

starostka obce 
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OBEC HÝĽOV 

 

 
 

PRÍLOHA ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa        

21.02.2023 o 17:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove 

- príloha č. 1:  rozpočet na rok 2023 

- príloha č. 2: správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


