Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného
dňa 10.12.2018
Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, novozvolená starostka obce,
Prítomní novozvolení poslanci : Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr.
Marcela Šimková, Dávid Danko
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní: Monika Pregová-zapisovateľka, Ing. Monika Hudačková-HK
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci:

0

Neospravedlnení poslanci: 0
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie zástupcu starostu
10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
11. Určenie platu starostu
12. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky
2020, 2021
13. Rozpočet obce Kysta na rok 2019 a na roky 2020,2021
14. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2018
15. Určenie inventarizačnej komisie
16. VZN č. 1/11/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena, novozvolená starostka obce. Privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s priebehom zasadnutia a návrhom programu. Na úvod zaznela
hymna SR. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku bola určená p. Monika Pregová. Za overovateľov zápisnice boli určení p.
Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková.
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Erika Andréová oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obcí v Kyste, v ktorej uviedla - do obecného zastupiteľstva Obce
Kysta boli zvolení:
Jozef Borčík
Dávid Danko
Ing. Jozef Ďurček
Daniel Kolesár
Mgr. Marcela Šimková
Za starostu obce bola zvolená Mgr. Helena Borčíková
K bodu č. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Erika Andréová vyzvala novozvolenú starostku obce
Mgr. Helenu Borčíkovú, aby vykonala akt podpísania sľubu starostky, prečítala text sľubu v
znení „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, ktorý následne starostka potvrdila slovne a
svojim podpisom. Predsedníčka jej odovzdala osvedčenie o zvolení a popriala veľa úspechov v
nastávajúcom volebnom období. Po zložení sľubu sa vedenia zasadnutia ujala novozvolená
starostka obce Mgr. Helena Borčíková.
K bodu č. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Starostka obce Mgr. Helena Borčíková vyzvala prítomných poslancov, aby zložili sľub poslanca.
Text sľubu v znení „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
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ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ .
Novozvolení poslanci OZ jednotlivo zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili
ho svojim podpisom.
Zároveň predsedníčka miestnej volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva.
Vykonaním sľubu novozvolených poslancov obecnej samosprávy ukončilo svoju činnosť
doterajšie obecné zastupiteľstvo. Starostka im poďakovala za spoluprácu.
K bodu č. 6. Vystúpenie starostu
Po zložení sľubu poslancov starostka obce predniesla krátky príhovor. Poďakovala voličom za
priazeň vo voľbách, zablahoželala novozvoleným poslancom a vyjadrila presvedčenie na dobrú
spoluprácu v prospech rozvoja obce.
„Slávnostná časť“ ustanovujúceho zasadnutia sa prijatím týchto uznesení končí.
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
A) b e r i e na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvolenej starostky,
B) k o n š t a t u j e,

že

1. novozvolená starostka obce Kysta, Mgr. Helena Borčíková zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Kyste Jozef Borčík, Dávid Danko, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0
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zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie zástupcu starostu
10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
11. Určenie platu starostu
12. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky
2020, 2021
13. Rozpočet obce Kysta na rok 2019 a na roky 2020,2021
14. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2018
15. Určenie inventarizačnej komisie
16. VZN č. 1/11/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
K bodu č. 8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce informovala poslancov, že v súlade s Ústavným zákonom č.357/2004 Z.z . o
ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje
osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá
politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ.
Ďalej starostka obce navrhla, aby bola zriadená komisia:
- Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- Finančná komisia pre správu obecného majetku,
- Komisia na ochranu verejného poriadku,
- Komisia pre kultúru a šport,
Náplň práce komisií : - finančná kontrola obce,
- riešiť podania a sťažnosti na ochranu verejného poriadku,
- starať sa o kultúru a šport v obci,
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Navrhujem:
a) predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Mgr. Marcelu Šimkovú,
členov komisie - Jozef Borčík a Daniel Kolesár
b) predsedu finančnej komisie pre správu obecného majetku - Ing. Jozef Ďurček,
členka komisie z radu poslancov - Mgr. Marcela Šimková
z radov občanov obce - Emília Zselenáková
c) Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku - Jozef Borčík,
člen komisie - Dávid Danko,
z radov občanov obce - Ján Domaracký
d) Predsedu komisie pre kultúru a šport - Daniel Kolesár,
člen komisie - Mgr. Marcela Šimková,
z radov občanov obce - Bc. Marta Džupinová
Uznesenie č. 2/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
a/ zriaďuje
- Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- Finančnú komisiu pre správu obecného majetku,
- Komisiu na ochranu verejného poriadku,
- Komisiu pre kultúru a šport,
b/ určuje
Náplň práce komisií : - finančná kontrola obce,
- riešiť podania a sťažnosti na ochranu verejného poriadku,
- starať sa o kultúru a šport v obci,
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c/ volí
a) predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Mgr. Marcelu Šimkovú,
členov komisie - Jozef Borčík a Daniel Kolesár
b) predsedu finančnej komisie pre správu obecného majetku - Ing. Jozef Ďurček,
členka komisie z radu poslancov - Mgr. Marcela Šimková
z radov občanov obce - Emília Zselenáková
c) Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku - Jozef Borčík,
člen komisie - Dávid Danko,
z radov občanov obce - Ján Domaracký
d) Predsedu komisie pre kultúru a šport - Daniel Kolesár,
člen komisie - Mgr. Marcela Šimková,
z radov občanov obce - Bc. Marta Džupinová
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Určenie zástupcu starostu
Starostka uviedla, že v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 13 b) starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje
jeho zástupca. Zástupcom môže byť len poslanec, ktorého starosta poverí zastupovaním. Starosta
môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalšieho poslanca. V súlade
s uvedeným poverila zastupovaním starostu p. Ing. Jozefa ĎURČEKA. Počas dlhodobej
neprítomnosti starostky na základe jej písomného poverenia zástupca starostky:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b/ zabezpečuje prevádzku inžinierskych sietí v správe obce a odstránenie prípadných porúch na
týchto zariadeniach – vodovodné potrubie, miestny rozhlas, verejné osvetlenie, miestne
komunikácie,
c/ zabezpečuje odstránenie porúch a následkov živelných pohrôm na budovách v správe obce,
d/ povoľuje prípustnosť hospodárskej operácie v súlade s rozpočtom a podpisuje príkaz na
úhradu faktúr, ktorým končí lehota splatnosti,
e/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením
chodu obecného úradu v Kyste,
f/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 ods.3 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. znení
zmien a doplnkov/.
Poslanci vzali uvedené na vedomie.
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Uznesenie č. 3/2018
K určeniu zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
berie na vedomie určeného zástupcu starostu obce – Ing. Jozefa Ďurčeka.
K bodu č. 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starostka uviedla, že v zmysle § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade ak starosta nezvolá zasadnutie, nie
je prítomný, resp. odmietne viesť on alebo jeho zástupca zvolané zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo v Kyste p o v e r u j e poslankyňu Mgr. Marcelu Šimkovú zvolávaním a
vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/2018
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
poveruje
poslankyňu Mgr. Marcelu Šimkovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 11. Určenie platu starostu
V zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov do úlohy obecného zastupiteľstva patrí na
jeho prvom zasadnutí určiť plat starostu obce. V tejto súvislosti poslanci navrhli určiť plat
starostu Obce Kysta vo výške základného mesačného platu + 0% odmeny.
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Uznesenie č. 5/2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
určuje
V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Obce
Kysta, Mgr. Helene Borčíkovej vo výške základného mesačného platu + 0% odmeny.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 12. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
a na roky 2020, 2021
Stanovisko k rozpočtu obce predniesla Ing. Hudačková Monika, kontrolórka obce so záverom
odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Uznesenie č. 6/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020, 2021
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 13. Rozpočet obce Kysta na rok 2019 a na roky 2020,2021
Predniesla p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 23.11.2018 na internetovej stránke Obce
Kysta.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
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1. Rozpočet obce Kysta na rok 2019 ako vyrovnaný v sume 92 859.-€ v príjmovej, ako
aj vo výdavkovej časti.
2. Berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2020 a 2021
3. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z.z.
programový rozpočet.

v Obci Kysta sa nebude uplatňovať

Hlasovanie: za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 14. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2018
V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 do výšky skutočného plnenia
31.12.2018 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.
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Hlasovanie: za: 5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko /
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 15. Určenie inventarizačnej komisie
P. starostka predniesla návrh na zloženie komisie a to : Predseda Ing. Jozef Ďurček, členovia
Dávid Danko a Mgr. Marcela Šimková. O tomto návrhu dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Inventarizačnú komisiu v zložení:
a Mgr. Marcela Šimková
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Predseda Ing. Jozef Ďurček, členovia Dávid Danko

Hlasovanie: za: 5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko /
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 16. VZN č. 1/11/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
V bode 16. starostka obce predložila návrh VZN Obce Kysta č. 1/11/2018 o o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh tohto VZN bol jednohlasne schválený.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2018 o o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: za: 5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko /.
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 17. Rôzne
Starostka podala informáciu o pripravovanom jarmoku tradičných vidieckych produktov, ktorý sa
bude konať v Obci Kysta, dňa 18.12.2018 v kultúrnom dome. Program jarmoku: - výstava
tradičných produktov, tvorivé dielne a remeslá, poradňa pre záhradkárov, poskytnutie informácií
k PRV SR 2014-2020. Finančné zabezpečenie jarmoku tradičných vidieckych produktov
zastrešovala firma KRA Košického kraja.
Starostka predložila spôsob riešenia havarijného stavu okien na budove bývalej materskej škôlky
výmenou za plastové, nakoľko sú okná porozbíjané, krídla okien sa nedajú otvoriť, hrozí
vypadnutie okenných rámov. Túto situáciu je potrebné riešiť čo najskôr. Z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov uviedla možnosť:
1. počkáme na aktuálnu výzvu, čo je veľmi zdĺhavé,
2. výmenu okien prefinancujeme z vlastných zdrojov.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
10

Previesť z vlastných zdrojov výmenu okien v budove bývalej materskej školy za plastové.
Hlasovanie: za: 5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,
Dávid Danko /.
proti : 0

zdržal sa: 0

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30hodine.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.

Zapísala: Monika Pregová

Overovatelia:

Daniel Kolesár

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

Ing. Jozef Ďurček

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 1/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Kyste
A) b e r i e na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvolenej starostky,
B) k o n š t a t u j e,

že

1. novozvolená starostka obce Kysta, Mgr. Helena Borčíková zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Kyste Jozef Borčík, Dávid Danko, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 2/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
a/ zriaďuje
- Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- Finančnú komisiu pre správu obecného majetku,
- Komisiu na ochranu verejného poriadku,
- Komisiu pre kultúru a šport,
b/ určuje
Náplň práce komisií : - finančná kontrola obce,
- riešiť podania a sťažnosti na ochranu verejného poriadku,
- starať sa o kultúru a šport v obci,
c/ volí
b) predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Mgr. Marcelu Šimkovú,
členov komisie - Jozef Borčík a Daniel Kolesár
b) predsedu finančnej komisie pre správu obecného majetku - Ing. Jozef Ďurček,
členka komisie z radu poslancov - Mgr. Marcela Šimková
z radov občanov obce - Emília Zselenáková
c) Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku - Jozef Borčík,
člen komisie - Dávid Danko,
z radov občanov obce - Ján Domaracký
d) Predsedu komisie pre kultúru a šport - Daniel Kolesár,
člen komisie - Mgr. Marcela Šimková,
z radov občanov obce - Bc. Marta Džupinová

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 3/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

K určeniu zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
berie na vedomie určeného zástupcu starostu obce – Ing. Jozefa Ďurčeka.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 4/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
poveruje
poslankyňu Mgr. Marcelu Šimkovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 5/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

K návrhu na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Kyste
určuje
V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Obce
Kysta, Mgr. Helene Borčíkovej vo výške základného mesačného platu + 0% odmeny.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 6/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020, 2021

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 7/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
4. Rozpočet obce Kysta na rok 2019 ako vyrovnaný v sume 92 859.-€ v príjmovej, ako
aj vo výdavkovej časti.
5. Berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2020 a 2021
6. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z.z.
programový rozpočet.

Kysta, 10.12.2018

v Obci Kysta sa nebude uplatňovať

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 8/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 do výšky skutočného plnenia
31.12.2018 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 9/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Inventarizačnú komisiu v zložení:
a Mgr. Marcela Šimková

Predseda Ing. Jozef Ďurček, členovia Dávid Danko

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 10/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2018 o o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 11/2018
z 1-vého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Previesť z vlastných zdrojov výmenu okien v budove bývalej materskej školy za plastové.

Kysta, 10.12.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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