Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
07.02.2019 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., Viera
Štefanovičová;
Ďalší prítomní: Pavol Jurko, Juraj Pliška
Ospravedlnený: František Petrík

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
Rôzne
Záver

Bod 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala všetkých
prítomných. Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, František Petrík sa ospravedlnil.
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. Zároveň navrhla doplniť do programu body: Informácie a Zmena prevádzkovej doby
materskej školy. Následne poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v nasledujúcom znení:

Nový program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
Zmena prevádzkovej doby materskej školy
Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
Rôzne
Záver

Bod 4 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 07.02.2019:






bežný účet: 23.795,27 €
účet MŠ: 371,94 €
rezervný fond: 41.075,28 €
sociálny fond: 434,21 €
úverový účet 19.486 € (mesačná splátka 431 €)

Tento stav ešte nezahŕňa podielové dane. Ďalej informovala, že obec je v dobrej finančnej
kondícii, čo môže pomôcť do budúcna v prípade potreby navýšenia úveru. Poslanci OZ vzali na
vedomie informácie podané starostkou.

Bod 5 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Ľudmila Hužvárová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa
29.12.2018 a skonštatovala, že všetky uznesenia boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.

Bod 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
J. Pliška: Žiada o promptné riešenie situácie so stromom (orech), na ktorý si nárokuje p. Pavol Jurko.
Strom však rastie priamo na miestnej nespevnenej komunikácii (parc. č. 226 – poznámka
zapisovateľky) a vozidlá sú tak nútené strom obchádzať, čím ale prechádzajú cez pozemok
p. Plišku (ako štatutára firmy Durchmont, parc. č. 268/18 – poznámka zapisovateľky), ktorý
si plánuje v blízkej budúcnosti oplotiť. V tom prípade kvôli stromu nebude možný prejazd
vozidiel po komunikácii.
Starostka: Preverí situáciu, pokúsi sa nájsť riešenie.

J. Pliška: Pýta sa na podrobnosti ohľadne sankcií pri nedodržiavaní nového VZN č. 1/2019 a či nie sú
nejaké výnimky v prípade parkovania.
Ľ. Hužvárová: Podrobnosti o sankciách sú uvedené v návrhu VZN č. 1/2019, ktorý bol zverejnený.
Starostka: Ak sa povolí výnimka jednému človeku, budú sa jej domáhať aj ostatní. VZN bude záväzné
pre všetkých rovnako.

Bod 7 Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
Starostka predniesla návrh na prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme
nebytových priestorov pánovi Pavlovi Jurkovi zo dňa 15.11.2012 (prevádzka baru). V predmetnej
zmluve sa prenajímateľ a nájomca dohodli na výške nájomného 99,60 € mesačne. V nájomnom boli
zahrnuté dodávka tepla, pitnej vody a kanalizácia. Náklady na odber elektrickej energie vo výške
podľa skutočnej spotreby v prenajatých priestoroch mal uhrádzať nájomca podľa vyúčtovania
prenajímateľa za každý kalendárny mesiac samostatne. Starostka uviedla, že neeviduje žiadne platby
za elektrickú energiu.
Pán Jurko sa ohradil, že vždy načas uhradil každú faktúru, ktorú obdržal od obce. Predložil
potvrdenia o zaplatení dvoch faktúr z r. 2014 vo výške 74,10 € a 71,37 €, viac potvrdení nevedel nájsť.
Starostka a poslanci OZ sa zhodli, že na obecnom úrade je neporiadok v evidencii faktúr a došlých
platieb a že je to bohužiaľ „zdedený“ problém z minulých rokov. Starostka skonštatovala, že obec
nebude pátrať po faktúrach a potvrdeniach o zaplatení z minulosti, ale že je nutné upraviť výšku
nájomného, a pravidelne fakturovať skutočné náklady na odber elektrickej energie (v budove OcÚ je
zabezpečené podružné meranie elektriny, so samostatným meradlom pre prenajaté priestory).
Vyzvala poslancov, aby navrhli výšku nového nájomného, v ktorom bude naďalej zahrnutá dodávka
tepla, pitnej vody a kanalizácia. Ľudmila Hužvárová navrhla sumu 150 € mesačne, Viera Štefanovičová
130 € mesačne, Vladimír Bernát 120 € mesačne, Lenka Maliničová navrhla zohľadniť medziročnú
mieru inflácie od roku 2012 do roku 2018, čo dohromady činí necelých 5% a upraviť nájomné na 105
€ mesačne. Starostka skonštatovala, že si návrhy premyslí a zabezpečí vypracovanie dodatku
k zmluve, ktorú pošle p. Jurkovi na pripomienkovanie. K 15. februáru zároveň zabezpečí odpis údajov
z meradla elektrickej energie.

Bod 8 Zmena prevádzkovej doby materskej školy
Starostka informovala o požiadavke rodičov detí v súčasnosti navštevujúcich materskú školu
v Hýľove, ktorá bola prednesená na stretnutí rodičov a zároveň zasadnutí rady školy dňa 6.2.2019.
Rodičia jednohlasne žiadajú úpravu prevádzkovej doby materskej školy zo súčasného stavu 6:30 –
16:30 na 7:00 – 17:00, nakoľko z dlhodobého hľadiska sa javí otvorenie prevádzky o 6:30 ako
neefektívne, keďže deti začínajú prichádzať až po siedmej hodine. Úprava prevádzkovej doby bude
následne vyžadovať posunutie času podávania stravy, čo musí schváliť hygiena (Regionálny úrad
verejného zdravotníctva – poznámka zapisovateľky). Starostka uviedla, že tam už telefonovala
a nebude s tým žiadny problém. Poslanci o úprave prevádzkovej doby hlasovali.

Bod 9 Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
Starostka informovala, že Návrh VZN č. 1/2019, ktorý bol predmetom predchádzajúceho
zasadnutia OZ bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie na obecnej tabuli aj webovej
stránke obce. Do dnešného dňa neobdržala od obyvateľov obce žiadne pripomienky a teda vyzvala
poslancov, aby hlasovaním schválili VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku v úplnom znení, ktoré bolo
uvedené v Návrhu VZN. Poslanci OZ o schválení VZN č. 1/2019 hlasovali.

Bod 10 Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
Starostka informovala, že predsedovia komisií zriadených na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa
6.12.2018 oslovili miestnych občanov, ktorých pokladajú z profesného hľadiska za vhodných členov
komisií a navrhli ich nasledovne:
Komisia financií a správy obecného majetku: Tatiana Chovanová, Valéria Pancáková
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku: Marcel Pancák, Ondrej Mikula
Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie obce: Dominika Harmanová, Františka Kováčová
Komisia pre informovanosť obyvateľstva: Robert Bartoš, Jaroslav Oršík
Komisia na riešenie zásobovania obyvateľstva obce pitnou vodou: Dušan Durbák, Imrich Sloboda
Starostka následne predniesla návrh na určenie náplne činností jednotlivých komisií. Poslanci OZ
hlasovali o návrhu členov a o náplni činností komisií. Predsedovia komisií si budú môcť na zasadnutie
komisie kedykoľvek prizvať aj ďalších občanov.

Bod 11 Rôzne
Starostka informovala o pláne usporiadať dňa 23.2.2019 v kultúrnom dome karneval pre deti
s účasťou materskej školy v programe.
Ďalej informovala o aktuálnej výzve Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o dotácie
pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 (termín do 4. marca). Takto získané dotácie
by mohli byť použité na nákup a inštaláciu kamerového systému v obci. V prípade schválenia projektu
sa na jeho financovaní požaduje 20 % spoluúčasť obce. Poslanci sa zhodli, že momentálne je
potrebné použiť finančné prostriedky obce na riešenie akútnejších problémov. Viera Štefanovičová
skonštatovala, že tieto výzvy sa zvyknú opakovať a teda by bolo dobré aspoň pripraviť projekt, ktorý
bude možné podať v budúcnosti.

Využívanie obecných pozemkov na poľnohospodárske účely PD Klatov
Starostka prítomným ozrejmila situáciu ohľadom súčasného stavu využívania pozemkov obce
Hýľov na poľnohospodárske účely PD Klatov. PD Klatov obhospodaruje pozemky našej obce a čerpá
na ne dotácie. Ide o približne 13 ha pozemky, pričom obec Hýľov doteraz z uvedenej činnosti nemala
žiadny zisk. Starostka komunikovala s PD Klatov, ktoré našej obci ponúka nájomné 35 €/ha za rok.

Starostka zároveň žiadala vyplatenie nájomného za 3 roky spätne, PD Klatov súhlasí so spätným
vyplatením nájomného za 2 roky. Poslanci OZ vzali uvedené informácie na vedomie.

Priestranstvo na uskladnenie veľkokapacitných kontajnerov
Poslanci sa dohodli na oplotení miesta vedľa budovy OcÚ, kde sú v súčasnosti uskladnené
veľkokapacitné kontajnery. Miesto bude uzavreté, vymedzia sa otváracie hodiny a dozor bude
vykonávať zamestnanec OcÚ.

Kontrola z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
Starostka informovala prítomných o ďalšom probléme, za ktorý nesie zodpovednosť bývalé
vedenie obce. V máji 2018 bola v našej obci uskutočnená kontrola z Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi, pričom bolo okrem iného zistené, že nebolo označené stanovište hasiaceho prístroja,
nebola vykonaná pravidelná kontrola hydrantov, ktoré navyše nespĺňajú viaceré na ne kladené
požiadavky, obec nevykonáva preventívne protipožiarne kontroly, nemá vytvorenú kontrolnú
skupinu obce, atď. čím porušuje zákon. Obci bolo nariadené zriadenie nápravy v niektorých bodoch
do 30.6. a v ostatných do 30.9.2018, čo však bývalé vedenie obce nezabezpečilo. Starostka vysvetlila
kontrolórom podstatu vzniknutého problému a prisľúbila promptné zriadenie nápravy.

Kontrola z Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach
Dňa 5.2.2019 bola v obci vykonaná aj kontrola z Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach,
zameraná na dodržiavanie podmienok súhlasu na výrub drevín v lokalite Sever a podmienok uloženej
náhradnej výsadby v súlade s rozhodnutím vydaným dňa 6.6.2016. Obci bolo nariadené do
31.10.2017 vysadiť 25 ks drevín na území cintorína, k čomu však nedošlo. Dreviny boli vysadené na
iných parcelách a nebol dodržaný predpísaný počet. Opäť ide o problém „zdedený“ po bývalom
vedení. Obci bolo teda nariadené zriadiť nápravu do 31.10.2020 a vysadiť chýbajúce dreviny.

Lesohospodársky plán obce
Starostka informovala o skončení platnosti lesohospodárskeho plánu. Odborný lesný hospodár
p. Vojtko mal pripraviť ročný evidenčný výkaz (predovšetkým evidenciu ťažby dreva) a podklady pre
nový lesohospodársky plán, čo však doteraz nespravil, nezabezpečil povinnosti pri správe lesného
majetku a nereaguje na výzvy. Starostka ho ešte raz písomne vyzve k náprave, v prípade, že výzvu
neuposlúchne, podá naňho obec trestné oznámenie.

Príprava verejného zhromaždenia občanov
Starostka a poslanci OZ diskutovali o pripravovanom verejnom zhromaždení občanov, ktoré je
plánované na 17.2.2019 a ktorého program sa bude týkať predovšetkým akútnej situácie ohľadom
stavu obecného vodovodu a zásobovania pitnou vodou, ale aj iných vážnych problémov obce,
predovšetkým tých, ktoré ostali nevyriešené z minulých rokov.

Bod 12 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a verejnosti 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. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

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. Informácie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
7. Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových priestorov
8. Zmena prevádzkovej doby materskej školy
9. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku
10. Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov
11. Rôzne
12. 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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

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 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová,
V. Štefanovičová)

Počet hlasujúcich poslancov:

4

ZA:

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

V Hýľove, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 3/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 5

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov konštatuje, že všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ konaného dňa 29.12.2018 boli podpísané starostkou, sú platné a boli splnené.

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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 6

Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpelácie p. Juraja Plišku:


potreba riešiť situáciu ohľadom stromu rastúceho na miestnej nespevnenej
komunikácii, obmedzujúceho pohyb vozidiel



dotaz na výnimky z VZN č. 1/2019
Hlasovanie č. 4

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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 5/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 7

Prejednanie náležitostí platnej zmluvy obce o prenájme nebytových
priestorov

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie potrebu vypracovania dodatku k zmluve
obce o prenájme nebytových priestorov pánovi Pavlovi Jurkovi zo dňa 15.11.2012,
upravujúceho výšku nájomného za kalendárny mesiac.

Hlasovanie č. 5
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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 6/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 8

Zmena prevádzkovej doby materskej školy

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov určuje novú prevádzkovú dobu Materskej školy Dúhový
domček č.44, Hýľov od 7:00 do 17:00 v pracovných dňoch s platnosťou od 1.3.2019.

Hlasovanie č. 6
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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 7/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 9

Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Hýľov
č. 1/2019.

Hlasovanie č. 7
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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 8/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 10

Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov
a) volí za členov Komisie financií a správy obecného majetku p. Tatianu Chovanovú a p.
Valériu Pancákovú
a určuje náplň činnosti komisie nasledovne:
1. Prerokovávanie a vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu Obce, a k jeho zmenám na
príslušný kalendárny rok v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy;
2. Prerokovávanie a hodnotenie polročných výsledkov plnenia rozpočtu Obce a
účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov;
3. Prerokovávanie a vyjadrovanie sa k záverečnému účtu Obce;
4. Prerokovávanie a vyjadrovanie sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom Obce;
5. Prerokovávanie a vyjadrovanie sa k prevodom a prenájmom hnuteľného a
nehnuteľného majetku Obce;
6. Spolupráca pri príprave podkladov a účasť sa procesoch verejného obstarávania;
7. Spolupráca s ostatnými komisiami Obce v potrebnom rozsahu;
b) volí za členov Komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku p. Marcela
Pancáka a p. Ondreja Mikulu
a určuje náplň činnosti komisie nasledovne:
1. Účasť na vypracovávaní návrhov zmien a doplnkov Územného plánu Obce,
prerokovávanie pripomienok a podnetov k návrhom zmien Územného plánu Obce;
2. Pripomienkovanie návrhov rozvojových zámerov realizovaných na území Obce;

3. Účasť na kontrolách stavu a údržby objektov a zariadení umiestnených na území
Obce a predkladanie návrhov opatrení;
4. Účasť na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh, podnetov z
radov občanov a iných právnických subjektov a pod.;
5. Dozor nad zabezpečovaním údržby a opráv miestnych komunikácii a ich rozvoj,
sledovanie nedostatkov v zjazdnosti alebo opotrebovania miestnych komunikácií,
podávanie návrhov na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácie do
pôvodného stavu;
6. Dozor nad čistotou a zimnou údržbou komunikácií;
7. Dozor nad čistotou verejných priestranstiev a verejného poriadku, nad stavom
verejnej zelene, navrhovanie opatrení na skvalitnenie životného prostredia;
8. Spolupráca pri aktivitách, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne vplyvy na
životné prostredie a pohodu bývania;
9. Účasť na osvetovej činnosti občanov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
zvyšovanie povedomia občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom, likvidácii
nepovolených skládok, zamedzenie vandalizmu na verejnoprospešných objektoch
(športové a detské ihriská a ich vybavenie a pod.);
10. Spolupráca s ostatnými komisiami Obce v potrebnom rozsahu;
c) volí za členov Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie obce p. Dominiku
Harmanovú a p. Františku Kováčovú
a určuje náplň činnosti komisie nasledovne:
1. Podieľanie sa na vytváraní vhodných podmienok pri uskutočňovaní športových a
kultúrnych podujatí v Obci;
2. Zabezpečenie možností pre pôsobenie folklórnej speváckej skupiny Šafran;
3. Iniciovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce (napr. karneval, fašiangová
zábava, deň matiek, deň detí, deň úcty k starším a pod.);
4. Iniciovanie športových podujatí pre deti a mládež;
5. Hľadanie možností spolupráce s Farnosťou sv. Barbory v Hýľove;
6. Pomoc pri riešení problémov materskej školy;
d) volí za členov Komisie pre informovanosť obyvateľstva p. Roberta Bartoša a p. Jaroslava
Oršíka
a určuje náplň činnosti komisie nasledovne:
1. Účasť na tvorbe a správe obecnej WEB stránky;
2. Rozšírenie možností informačno-komunikačných kanálov o SMS a e-mailovú
notifikáciu;
3. Dozor nad pravidelným zverejňovaním informácií pre obyvateľov Obce výveskou na
obecnej nástenke a na web stránke, minimálne v zákonom stanovenom rozsahu
(Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám):







termíny zasadnutí OZ a zasadaní komisií a návrh programu rokovania,
zápisnice z verejných zasadnutí;
texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení;
texty schválených všeobecne záväzných nariadení;
údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia
jeho komisií;
 výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov
tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi;
 zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku
obce;
4. Zriadenie
schránky/e-mailovej
schránky
pre
príjem
podnetov
v
písomnej/elektronickej forme od obyvateľov obce;
5. Príprava, spracovanie a vydanie informačného bulletinu (eventuálne obecných
novín);
e) volí za členov Komisie na riešenie zásobovania obyvateľstva obce pitnou vodou p.
Dušana Durbáka a p. Imricha Slobodu
a určuje náplň činnosti nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Riešenie akútnych havarijných stavov obecného vodovodu;
Dozor nad reguláciou zásobovania pitnou vodou pre jednotlivé vetvy vodovodu;
Iniciovanie brigád za účelom revitalizácie obecných prameňov;
Monitorovanie stavu prítoku pitnej vody v jednotlivých vetvách vodovodu;
Príprava podkladov a vypracovanie návrhu na komplexné riešenie nevyhovujúceho
stavu obecného vodovodu;
6. Krízový manažment v prípade dlhodobého nedostatku pitnej vody;
Hlasovanie č. 8
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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 9/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02.2019

K bodu 11

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie
a) aktuálnu výzvu Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty
z oblasti prevencie kriminality na rok 2019
b) informácie ohľadom súčasného stavu využívania pozemkov obce Hýľov na
poľnohospodárske účely PD Klatov a ponuku PD Klatov
c) výsledky kontroly z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
d) výsledky kontroly z Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach
e) informácie starostky vo veci úpravy priestranstva na uskladnenie veľkokapacitných
kontajnerov
f) informácie starostky vo veci lesohospodárskeho plánu obce
g) informácie starostky vo veci prípravy verejného zhromaždenia občanov

Hlasovanie č. 9
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, 07.02.2019
Podpísané dňa: ...................................

Júlia Kočíková
starostka obce

