Zápisnica
zo 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

21.2.2017.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Prítomní poslanci : PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár,
Neprítomní poslanci: Jozef Borčík, BC. Miroslav Havrilčák,
Ďalší prítomní: Monika Pregová-zapisovateľka, Ing. Monika Hudačková – HK,
Verejnosť: 0
Ospravedlnení poslanci:
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Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
5. Kontrola uznesení
6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č. 1/1/2017
7. Prejednanie a schválenie návrhu: sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony
obcou Kysta
8. Prejednanie a schválenie návrhu: Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami
obce z položky reprezentačný fond obce
9. Prejednanie a schválenie návrhu zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci Kysta
10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
11. Prejednanie žiadosti Ing. Tatiany Vaníkovej na odkúpenie pozemkov na základe
predloženého GO plánu
12. Príprava Ekumenickej bohoslužby v obci Kysta
13. Prejednanie návrhu akcie: 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová, Daniel Kolesár,
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár. /
proti : 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
5. Kontrola uznesení
6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č. 1/1/2017
7. Prejednanie a schválenie návrhu: sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony
obcou Kysta
8. Prejednanie a schválenie návrhu: Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami
obce z položky reprezentačný fond obce
9. Prejednanie a schválenie návrhu zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci Kysta
10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
11. Prejednanie žiadosti Ing. Tatiany Vaníkovej na odkúpenie pozemkov na základe
predloženého GO plánu
12. Príprava Ekumenickej bohoslužby v obci Kysta
13. Prejednanie návrhu akcie: 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. Záver
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K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce.
- 15.12.2016 výstava domácich produktov a výrobkov v Obci Zemplínske Jastrabie
v snahe zviditeľniť náš región pod záštitou MAS TOKAJ ROVINA. Účastníkom výstavy
bol aj poslanec NR SR Ing. Puci a Mgr. Petrovič, prednosta OU. Obec Kystu prezentoval
Ing.Michalčík Maroš a firma p. Jozefa Borčíka.
- 18.12.2016 nás reprezentoval súbor Kyščanka v Novosade.
- 31.12.2016 ohňostroj za účasti mládeže.
- 11.1.2017 doručený znalecký posudok na budovu šatní od Ing. Sabaku, hodnota stavby
9900.-€.
- V mesiaci január 2017 odpratávanie snehu na miestnych komunikáciách a na verejných
priestranstvách.
- 15.2.2017 stretnutie s Ing. Stašom pri obecnom múzeu ohľadom vypracovania projektovej
dokumentácie na strechu a neskôr na interiér obecného múzea.
- 13.2.2017 sme mali kontrolu z Okresnej prokuratúry na VZN o odpadoch-dopadla bez
výhrad.
Uznesenie č. 130/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Správu o činnosti obecného úradu.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 14. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sú splnené, okrem uznesenia č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy a
uznesenie č. 120/2016 zriadenie vodovodnej prípojky k futbalovej šatni.
Uznesenie č. 131/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
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Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
Proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č.
1/1/2017
V bode 6. sa prejednávalo VZN č. 1/1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Kysta, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Kysta
dňa 10.1.2017. Poslanci uvedené VZN jednohlasne schválili.

Uznesenie č. 132/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č. 1/1/2017
Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
Proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Prejednanie a schválenie návrhu: sadzobníka cien za poskytnuté služby
a vykonané úkony obcou Kysta
V bode 7. sa prejednával sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Kysta,
ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Kysta dňa 10.1.2017.
Od poslancov padol návrh zaokrúhliť poplatok za dom smútku na 15.-€. Po oprave poslanci
sadzobník cien jednohlasne schválili s návrhom nepožičiavať nové stoly a stoličky.
Uznesenie č. 133/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Kysta

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Ďurček, /
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proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 8. Prejednanie a schválenie návrhu: Nakladanie a hospodárenie s finančnými
prostriedkami obce z položky reprezentačný fond obce
V bode 8. sa prejednávala smernica o nakladaní a hospodárení s finančnými prostriedkami obce
z položky reprezentačný fond obce, čo poslanci schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 134/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Smernicu nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce z položky
reprezentačný fond obce
Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9. Prejednanie a schválenie návrhu zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci
Kysta
Návrh zmluvy predniesla p. starostka.
Uznesenie č. 135/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Podpis zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci Kysta podľa predlohy

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.
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Uznesenie č. 136/2017
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. 1/2017 do výšky skutočného plnenia
30.3.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.

k

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Prejednanie žiadosti Ing. Tatiany Vaníkovej na odkúpenie pozemkov na
základe predloženého GO plánu
V bode 11. sa prejednávala žiadosť p. Vaníkovej zo dňa 17.1.2017 o odkúpenie obecných
pozemkov pod zastavanou plochou na parcele č. 95/2, 96/2, 96/5 a pozemok parcelné číslo 69/9
vodna plocha, pozemok parcelné číslo 69/10 zastavané plochy, k.ú Kysta, podľa priloženého
geometrického plánu v celkovej výmere 225 m2. P. starostka vyzvala kontrolórku obce o
vyjadrenie k odpredaju pozemkov. Kontrolórka

nemala žiadne výhrady voči odpredaju.

Starostka zároveň vyslovila názor aj pre ostatných občanov z tejto časti obce, ktorí majú záujem
vysporiadať si pozemky aby podali žiadosť na OcÚ. Poslanci jednomyseľne predaj pozemkov
odsúhlasili za jednotnú cenu 1,32€/m2 pre všetkých záujemcov o vysporiadanie pozemkov.
Uznesenie č. 137/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje

predaj nehnuteľností, pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kysta, ktoré vznikli
odčlenením od pozemku, parcela EKN, parcelné číslo: 111, zastavané plochy a nádvoria
o výmere: 8868 m2, zapísanej na LV č.: 405, na základe Geometrického plánu č.: 67/2016,
vyhotoveného dňa: 09.12.2016 vyhotoviteľom, Ing. Hana Perútková, Bilíková 11, 841 01
Bratislava, IČO: 31 739 164, a to konkrétne predaj nehnuteľností:
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-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 96/2, zastavané plochy o výmere 25 m2,

-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 96/5, zastavané plochy o výmere 100 m2,

-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 95/2, záhrada o výmere 48 m2,

-

pozemok ,parcela CKN, parcelné číslo:69/9,vodna pl. o výmere 51m2,

-

pozemok , parcela CKN, parcelné číslo :69/10,zastavané plochy o výmere 1m2,

v prospech nadobúdateľov:
-

Tatiana Vaníková, rodená Rešetárová, narodená: 13.02.1973, bytom: Nad Lúčkami 41,
Bratislava – Dlhé Diely, SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4 k celku,

-

Terézia Lisyová

rodená Rešetárová, narodená 18.06.1965, bytom

Humenská 19,

Košice 040 11 SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku,
- Albín Rešetár, rodený Rešetár, narodený: 19.09.1963, bytom: Belehradská 2516/8, Košice,
SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku,
to všetko za súhrnnú cenu 297,- EUR (slovom: dvestodeväťdesiatsedem), pričom prevod vyššie
uvedených nehnuteľností bol schválený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. (8), písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. (o majetku obcí), nakoľko predávané pozemky sú zastavané stavbou v podielovom
spoluvlastníctve nadobúdateľov, resp. pozemky tvoria priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 12. Príprava Ekumenickej bohoslužby v obci Kysta
Starostka obce oboznámila poslancov s prípravou ekumenickej bohoslužby. Pretože takéto
ekumenické bohoslužby sa budú konať každoročne striedavo vo všetkých kostoloch na území
obce Kysta a takéto ekumenické stretnutie v roku 2016 sa kanalo v Rímskokatolíckom kostole,
toho roku sa uskutoční v Reformovanom kostole. Starostka zároveň pozvala všetkých
prítomných na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční dňa 12.3.2017 o 15,00 hodine.
Uznesenie č. 138/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Ekumenickú bohoslužbu v obci Kysta
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu č. 13. Prejednanie návrhu akcie: 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci
Od p. starostky padol návrh na uskutočnenie osláv : 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci. Doporučila ako učinkujúcich prizvať skupinu „Drišľák“ .
Organizačné prípravy a náklady by boli značne vysoké, strava vo vlastnej réžii. Zároveň
požiadala poslancov o návrh nominovať osobnosti z Obce Kysta na cenu predsedu KSK. Na OZ
odzneli mená ako: Pecárová, Rudolf Kopinec, Margita Kopinecová, to sú už nebohí učitelia
z obce.
Potom padli mená zakladateľov futbalu v obci: Čižmár Andrej, Janoško Andrej, Čižmar Ján,
Starinec Jozef, Nemeth Pavol, Domaracky Michal, Ján Danko, Michal Danko,Naď Pavol.
P. starostka ešte navrhla manželov Ruskaiových, ktorí počas vojny ukrývali židov. Títo židia žijú
doposiaľ v Košiciach.
Poslankyňa Kopinecová navrhla rodáka z obce, poľnohospodára a skladateľa básni Ing. Jozefa
Slivku.
Poslanci jednohlasne schválili túto akciu, aj napriek značným nákladom.
Uznesenie č. 139/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
akciu 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej písomnej zmienky o našej obci
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Rôzne
V rôznom p. starostka podala informácie:
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-

o požadovanej evidencii psov,

-

o objednaní známok pre psov, kvôli lepšej kontrole,

-

o podaných projektoch GESTO PRE MESTO prostredníctvom Raiffeisen banky.
Zámerom projektu je zriadenie centra na voľnočasové aktivity pre deti, mládež a seniórov
– Obecný altánok . Obec sa dostala do užšieho výberu .

-

projekt „ Vy rozhodujete, my pomáhame 2. ročník „ prostredníctvom nadácie TESCO.
Obec sa uchádza o grant vo výške 1300,- EUR. Víťaz vzíde z verejného hlasovania.
V oboch prípadoch je potrebné za obec hlasovať.

-

o schválenej dotácii na základe nami podaného projektu v roku 2016. V zmysle uznesenia
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality nám bolo oznámené že nami podaný projekt
„Spolu v bezpečí“ bol Radou vlády SR pre prevenciu kriminality podporený. Bola nám
schválená dotácia vo výške 3900.-€ na bežné výdavky, naša spoluúčasť cca. 970.-€,

-

o plánovanej pokládke plávajúcej podlahy do podrovia OcÚ a nerezového zábradlia na
schodisko do budovy OcÚ, čo poslanci jednohlasne odsúhlasili,

-

požiadala poslancov o návrh aktivity pre podanie žiadosti na MF SR do 31.3.2017, od
poslancov padol nárh na výstavbu vovodovodnej prípojky a zriadenie sociálneho
zariadenia v budove šatní na futbalovom ihrisku,

-

o pripravovanom stolnotenisovom turnaji.

-

na podnet poslancov bol prejednaný návrh na nákup traktorovej kosačky za účelom
kosenia futbalového ihriska, multifunkčného ihriska, cintorína a dostupných verejných
priestranstiev.

Uznesenie č. 140/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
-

Podanie žiadosti do Raiffeisen banky a Tesca,

-

Informáciu o pridelenej dotácii z MV SR-rada vlády, na prevenciu kriminality
„Spolu v bezpečí“ vo výške 3900.-€ a schvaľuje spoluúčasť obce vo výške cca 970.-€
na bežné výdavky

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 141/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
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Pokládku plávajúcej podlahy do podrovia OcÚ a kúpu nerezového zábradlia na schodisko
do budovy OcÚ
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 142/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
II. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, na deň 11.3.2017
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 143/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Žiadosť firmy EL PRO KAN, Vranov nad T, na opravu NN a Dp v Obci Kysta
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 144/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Podať žiadosť na dotáciu prostredníctvom výzvy MF SR do 31.03.2017 na opravu
futbalovej šatne .
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
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proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 145/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Nákup traktorovej kosačky za účelom kosenia futbalového ihriska, multifunkčného
ihriska, cintorína a dostupných verejných priestranstiev.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.Jozef Ďurček, /
proti : 0
zdržal sa: 0
Diskusia
Poslanci skonštatovali, že na cintoríne je pomerne dosť suchých stromov, ktoré je potrebné
zrezať. Žiaľ pilčíci sú pomerne nákladní a taktiež na výrub každého jedného stromu na verejnom
priestranstve potrebujeme povolenie. Nemôžeme si dovoliť rezať stromy s nezamestnanými
v obci.
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00hodine.

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.
Zapísala: Monika Pregová

Overovatelia:

Paed.Dr. Júlia Kopinecová
Daniel Kolesár

……………………………...
................................................

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 130/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu
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
Správu o činnosti obecného úradu.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 131/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 132/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 6. VZN
1/1/2017

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kysta č. 1/1/2017.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 133/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 7. Prejednanie a schválenie návrhu: sadzobníka cien za poskytnuté služby
a vykonané úkony obcou Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Kysta.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 134/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 8. Prejednanie a schválenie návrhu: Nakladanie a hospodárenie s finančnými
prostriedkami obce z položky reprezentačný fond obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Smernicu nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce z položky
reprezentačný fond obce .

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 135/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 9. Prejednanie a schválenie návrhu zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci
Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Podpis zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci Kysta podľa predlohy.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 136/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017

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. 1/2017 do výšky skutočného plnenia
30.3.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 137/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 11. Prejednanie žiadosti Ing. Tatiany Vaníkovej na odkúpenie pozemkov na
základe predloženého GO plánu
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

schvaľuje
predaj nehnuteľností, pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kysta, ktoré vznikli
odčlenením od pozemku, parcela EKN, parcelné číslo: 111, zastavané plochy a nádvoria
o výmere: 8868 m2, zapísanej na LV č.: 405, na základe Geometrického plánu č.: 67/2016,
vyhotoveného dňa: 09.12.2016 vyhotoviteľom, Ing. Hana Perútková, Bilíková 11, 841 01
Bratislava, IČO: 31 739 164, a to konkrétne predaj nehnuteľností:
-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 96/2, zastavané plochy o výmere 25 m2,

-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 96/5, zastavané plochy o výmere 100 m2,

-

pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 95/2, záhrada o výmere 48 m2,

-

pozemok ,parcela CKN, parcelné číslo:69/9,vodna pl. o výmere 51m2,

-

pozemok , parcela CKN, parcelné číslo :69/10,zastavané plochy o výmere 1m2,

v prospech nadobúdateľov:
-

Tatiana Vaníková, rodená Rešetárová, narodená: 13.02.1973, bytom: Nad Lúčkami 41,
Bratislava – Dlhé Diely, SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4 k celku,

-

Terézia Lisyová

rodená Rešetárová, narodená 18.06.1965, bytom

Humenská 19,

Košice 040 11 SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku,
- Albín Rešetár, rodený Rešetár, narodený: 19.09.1963, bytom: Belehradská 2516/8, Košice,
SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku,
to všetko za súhrnnú cenu 297,- EUR (slovom: dvestodeväťdesiatsedem), pričom prevod vyššie
uvedených nehnuteľností bol schválený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. (8), písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. (o majetku obcí), nakoľko predávané pozemky sú zastavané stavbou v podielovom
spoluvlastníctve nadobúdateľov, resp. pozemky tvoria priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.
Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 138/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 12. Príprava Ekumenickej bohoslužby v obci Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Ekumenickú bohoslužbu v obci Kysta.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 139/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 13. Prejednanie návrhu akcie: 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Akciu 50 rokov futbalu v Kyste a 740 výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 140/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
-

Podanie žiadosti do Raiffeisen banky a Tesca,

-

Informáciu o pridelenej dotácii z MV SR-rada vlády, na prevenciu kriminality
„Spolu v bezpečí“ vo výške 3900.-€ a schvaľuje spoluúčasť obce vo výške cca 970.-€
na bežné výdavky.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 141/2017

Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu č. 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje

Pokládku plávajúcej podlahy do podrovia OcÚ a kúpu nerezového zábradlia na schodisko
do budovy OcÚ.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 142/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
II. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, na deň 11.3.2017.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 143/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje

Žiadosť firmy EL PRO KAN, Vranov nad T, na opravu NN a Dp v Obci Kysta.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 144/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Podať žiadosť na dotáciu prostredníctvom výzvy MF SR do 31.03.2017 na rekonštrukciu
a opravu futbalovej šatne .

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 145/2017
Z 15 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 21.2.2017
K bodu 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Nákup traktorovej kosačky za účelom kosenia futbalového ihriska, multifunkčného
ihriska, cintorína a dostupných verejných priestranstiev.

Kysta, 21.2.2017

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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