Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.07.2019 o 19:00 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

Návrh programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Čerpanie financií z akčného programu MAS
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
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.

Bod 4 Čerpanie financií z akčného programu MAS
Starostka informovala poslancov OZ, že v projekte na rekonštrukciu šatní pri futbalovom ihrisku,
ktorý bol v minulosti pripravený v rámci výzvy MAS Rudohorie a v ktorom obec žiadala dotáciu vyše
40.000,- €, sa nerátalo s inštaláciou osvetlenia ihriska. Na osvetlenie bol pripravený samostatný projekt
(rozpočet vo výške cca 17.000,- €). Výzva však bola pozastavená. V súčasnosti je aktuálna výzva MAS
Rudohorie na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Starostka
skonštatovala, že rekonštrukcia šatní za podmienok v pôvodnom projekte sa jej vidí nerentabilná,
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navrhla dať projekt prepracovať a žiadať dotáciu na výmenu okien prípadne na rekonštrukciu kuchyne
v budove obecného úradu a kultúrneho domu. Poslanci OZ o tomto návrhu diskutovali, väčšina sa
zhodla na tom, že šatne by boli využívané minimálne, na druhej strane budova OcÚ a kultúrny dom sa
využíva častejšie pri rôznych spoločenských podujatiach, či na rodinné akcie obyvateľov obce a výmena
okien na budove by znamenala okrem iného úsporu energií a zvýšenie komfortu v priestoroch budovy.
Pán Vladimír Bernát presadzoval názor žiadať dotáciu na rekonštrukciu šatní podľa pôvodného
projektu.
Poslanci OZ (a) vzali na vedomie informácie o prebiehajúcej výzve MAS Rudohorie, (b) hlasovali o
schválení zapojenia sa do výzvy s projektom zameraným na rekonštrukciu budovy OcÚ a kultúrneho
domu výmenou okien a (c) hlasovali o poverení starostky vypracovaním podkladov k projektu.

Bod 5 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom za účasť a zasadnutie o 19:45 ukončila.

Zapísala: Lenka Maliničová

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

Overili:

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

Vladimír Bernát

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

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

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 38/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.07.2019

K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hýľove
v nasledujúcom znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Čerpanie financií z akčného programu MAS
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, 16.07.2019

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 39/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.07.2019

K bodu 4

Čerpanie financií z akčného programu MAS

a) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie starostky o výzve MAS Rudohorie
MAS_014/7.4/1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020.

Hlasovanie č. 2
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. 3 schvaľuje zapojenie sa do výzvy MAS Rudohorie
MAS_014/7.4/1 s projektom zameraným na rekonštrukciu budovy OcÚ a kultúrneho domu
výmenou okien.

Hlasovanie č. 3
Počet všetkých poslancov:

5

Počet prítomných poslancov:

5

Počet hlasujúcich poslancov:

5

ZA:

4

PROTI:

1 (Vladimír Bernát)

ZDRŽAL SA:

0
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c) Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 4 poveruje starostku obce Hýľov, Bc. Júliu Kočíkovú
vypracovaním podkladov k projektu v rámci výzvy MAS Rudohorie MAS_014/7.4/1.

Hlasovanie č. 4
Počet všetkých poslancov:

5

Počet prítomných poslancov:

5

Počet hlasujúcich poslancov:

5

ZA:

4

PROTI:

1 (Vladimír Bernát)

ZDRŽAL SA:

0

V Hýľove, 16.07.2019

Júlia Kočíková
starostka obce
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