Zápisnica
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce
Prítomní poslanci : Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková
Neprítomní poslanci: Jozef Borčík
Ďalší prítomní: Monika Pregová
Verejnosť: Gašpar Ľuboš
Ospravedlnení poslanci:
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Neospravedlnení poslanci: 0
Program
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Určenie overovateľov zápisnice
c/ Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
4. Informácia o registrácií obce k zriadeniu malej obecnej kompostárne na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene
5. Zriadenie DHZ obce
6. Informácia o podanej žiadosti na poskytnutie dotácie zameranej na podporu regionálneho
rozvoja pod názvom: „Vytvorenie zázemia pre deti, mládež a seniorov v Obci Kysta“
7. Informácia o výhre komunitného projektu od firmy PREMAC
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2019
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9. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2019
10. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2020
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. Dotazy a dopyty občanov
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Privítala všetkých prítomných
a oboznámila ich s priebehom zasadnutia a návrhom programu. Starostka konštatovala, že počet
prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 1.a/ Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 1.b/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 1.c/ Určenie zapisovateľa.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Monika Pregová.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
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Kontrolu uznesení predniesla starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí sú splnené. Uznesenie č. 120/2016 zriadenie vodovodnej prípojky k futbalovej šatni
ostáva v platnosti.
Uznesenie č. 63/2020
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.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ.
-

-

-

-

-
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8-9. apríl 2020 veľkonočná výzdoba za dobrovoľnej pomoci p. Dóciovej a pani
Krajčíkovej, za čo im patrí poďakovanie zo strany obce.
27.04.2020 bola zo strany obce vyhlásená petícia k vyjadreniu nesúhlasu so skládkou
nebezpečného odpadu v k.ú. Obce Sirník. Navrhovateľom zámeru je REMKO Sirník,
s.r.o. Rastislavova 98, 043 46 Košice. Túto petíciu podpísalo 117 obyvateľov našej obce.
30.04.2020 vatra na miestnom ihrisku v predvečer 1. mája za účasti poslancov.
Apríl-máj 2020 dláždenie priestorov futbalovej šatne, vysprávky stien, výmena
ohrievacieho telesa, výmena vodovodného čerpadla, maľovanie vnútorných stien šatní
a maľovanie obvodových vonkajších stien šatne.
Aktivačná činnosť od vyhlásenia karantény na COVID 19 bola pozastavená, náš obecný
úrad pracoval bez obmedzení.
Máj: kosenie cintorína, ihriska a verejných priestranstiev, čistenie kanála a obecných
priekop, pre občanov bol pristavený veľkoobjemový kontajner na stavebný odpad.
V budove MŠ sa vymenilo okno a vchodové dvere, položila sa plávajúca podlaha do
priestorov bývalého skladu CO. Zriadil sa nový archív, nábytok do archívu darovala p.
Šimková, za čo jej p. starostka poďakovala.
Máj 2020 demontáž starého sedenia na miestnej futbalovej tribúne.
Ukončili sa práce na amfiteátri, montáž dosiek na zadnú stenu. Osadil sa erb obce, štátny
znak a názov Kysta. Obec zakúpila betónové kvetináče 5 ks, nakoľko staré, drevené už
doslúžili.
Na pozemku, ktorý obec odkúpila sme zmulčovali terén, previedla sa orba a následne sa
vysiala lucerna. Tento pozemok by bolo potrebné oplotiť, hlavne zo strany p. Miklebaráta. Obec vstúpila do jednania so sociálnym podnikom Veľaty, no odhad ceny
oplotenia zo strany soc. podniku je min. 4.000.- Eur. Žiaľ, do tejto investície vstúpiť
nemôžme.
Máj 2020 strihanie živého plota na miestnom cintoríne, čistenie priekopy Dlhá ulica
a Lúčna.

-

-

Máj 2020 - pracovné stretnutie k výzve: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine,
Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Prioritná os 2 Špecifický cieľ 2.1.1t bezúspešne z dôvodu: V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované
opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú
do vodného toku.
12. a 13.6.2020 bola silná búrka, prietrž mračien, čo zasiahlo aj našu obec, voda sa
z Kyščanského potoka vyliala na cestu, zaplavila záhrady a pivnice občanom. Zo strany
obce bol na pomoc povolaný DHZ z Novosadu a Hrane.

Uznesenie č. 64/2020
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: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 4. Informácia o registrácií obce k zriadeniu malej obecnej kompostárne na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene.
Obec podala žiadosť na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, na
zriadenie obecného kompostoviska pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene na
cintoríne, ktorého ročná kapacita neprevýši 100 ton, na parcele KN „C“ parc.č.186/1.
Uznesenie č. 65/2020
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 registrácií obce k zriadeniu malej obecnej kompostárne na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene na miestnom cintoríne.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0
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zdržal sa: 0

K bodu č. 5. Zriadenie DHZ obce.
Starostka obce informovala o možnosti zriadenia DHZ v našej obci na výkon zásahov
a záchranných prác pri požiaroch, pri povodniach a živelných pohromách. Zo zákona naša obec
nemá povinnosť DHZ mať, no našli sa dobrovoľníci, ktorí by túto dobrovoľnú službu pre obec
vykonávali. Zloženie DHZ: Tomáš Danko veliteľ + ďalších 6 členov.
Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zriadenie DHZ obce podľa par. 11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Informácia o podanej žiadosti na poskytnutie dotácie zameranej na podporu
regionálneho rozvoja pod názvom: „Vytvorenie zázemia pre deti, mládež a seniorov v Obci
Kysta“.
Úrad predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na: Predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Obec do tejto výzvy vstúpila
s projektom „Vytvorenie zázemia pre deti, mládež a seniorov v Obci Kysta“, čo súvisí
s následkami a dôsledkami COVID 19. Žiadosť je zameraná hlavne na interiérovú úpravu
priestorov bývalej MŠ. V prípade úspešnosti je táto výzva podmienená vlastným
spolufinancovaním vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu.
Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Podanú žiadosť o poskytnutie dotácie a 10 % -tnú spoluúčasť na financovaní projektu.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0
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zdržal sa: 0

K bodu č. 7. Informácia o výhre komunitného projektu od firmy PREMAC .
Firma PREMAC vyhlásila internetovú súťaž o dlažbu. Obec sa do tejto súťaže prihlásila
s projektom “Dlažba do nášho obecného parčíka „Kapuscanka“. Vďaka internetovej podpore sa
nám podarilo túto súťaž vyhrať, čím sme získali dlažbu v celkovom množstve 50m2. Nakoľko
výzva bola iba na dlažbu, nie na dopravu, museli sme ju zabezpečiť vo vlastnej réžii.
K bodu č. 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2019.
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2019 predniesla
Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.

Pregová Monika.

Uznesenie č. 68/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2019.
Záverečný účet predložila prítomným poslancom referentka OcÚ Monika Pregová.
Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť preštudovať si ho na webovej stránke Obce
Kysta, kde bol zverejnený od 1.6.2020 a bol poslancom zaslaný aj do ich e-mailových schránok.
.
Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume
1 624,40 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií 12 803,13 € znížených
nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2019 v sume 5.000,- EUR: na vysporiadanie
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 624,40 EUR na skutočnú tvorbu
rezervného fondu vo výške 6.178,73 EUR, a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:
Spoluúčasť na projektoch vo výške 6 178,73€.
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Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
Predniesla p. Pregová podľa predlohy.
Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 podľa predlohy, zároveň poveruje
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 2/2020.

starostku obce

Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela
Šimková/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 11. Rôzne.
Starostka obce informovala poslancov o možnosti vstupu obce do Klubu akcionárov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Aj keď členstvo v Klube akcionárov nie je
podmienené rozhodnutím OZ, poslanci nateraz členstvo v klube nepodporili.
Ďalším problémom, s ktorým starostka oboznámila poslancov je demolácia betónových kociek
v Kyščanskom potoku, ( melioračný kanál ), ktorý prechádza celou našou dedinou po ulici Dlhej
a Lúčnej. Po prudkom prívalovom daždi sa voda z tohto kanála už na začiatku pri Šikorových
vybrežila, silný prúd vody povytrhával betónové kocky z brehov a naukladal ich na kopu.
Nakoľko obec nemá zamestnancov, s ktorými by sme tieto kocky poukladali naspäť, požiadame
o pomoc susednú obec Hrčeľ o presun aktivačných pracovníkov. Prívalová voda zaplavila aj
zdroje pitnej vody. Zo strany obce bol privolaný na pomoc DHZ Novosad, kde v domácnosti pani
Čičatkovej bola vytiahnutá voda zo studne. Obec požiadala o pomoc na čistenie Dlhej ulice
pána Borčíka SHR, nakoľko bolo potrebné nanesené blato z poľa pozbierať z obecnej
komunikácie. Následne na pomoc bol opäť privolaný DHZ Hraň, na vyčerpanie vody z pivnice
v domácnosti pani Naďovej a preplach potrubia u pána Juroša.
Ďalej v diskusii vystúpil Gašpar Ľuboš s návrhom, aby obec odkúpila bytovku. Starostka pánovi
Gašparovi vysvetlila, že bytový dom na Družstevnej ulici je súkromným majetkom a obec
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nedisponuje finančnými prostriedkami, aby tento objekt odkúpila. Obec sa pri svojich
rozhodovaniach musí riadiť zásadou efektívnosti, ekonomickosti a hospodárnosti. Len myšlienka
na kúpu tohto objektu sa s týmito zásadami rozchádza.
Do diskusie sa nik ďalší neprihlásil.

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,15 hodine.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.

Zapísala: Monika Pregová

Overovatelia: Ing. Jozef Ďurček

Mgr. Marcela Šimková

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

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 63/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho 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, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 64/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného 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
Správu o činnosti obecného úradu.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 65/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 4. Informácia o registrácií obce k zriadeniu malej obecnej kompostárne na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene.

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 registrácií obce k zriadeniu malej obecnej kompostárne na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene na miestnom cintoríne.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 66/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 5. Zriadenie DHZ obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Zriadenie DHZ obce podľa par. 11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 67/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 6. Informácia o podanej žiadosti na poskytnutie dotácie zameranej na podporu
regionálneho rozvoja pod názvom: „Vytvorenie zázemia pre deti, mládež a seniorov v Obci
Kysta“.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Podanú žiadosť o poskytnutie dotácie a 10 % -tnú spoluúčasť na financovaní projektu.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 68/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 69/2020
z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 9. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume
1 624,40 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií 12 803,13 € znížených
nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2019 v sume 5.000,- EUR: na vysporiadanie
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 624,40 EUR na skutočnú tvorbu
rezervného fondu vo výške 6.178,73 EUR, a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:
Spoluúčasť na projektoch vo výške 6 178,73€.

Kysta, 23.6.2020

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 70/2020

z 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 23.6.2020
K bodu č. 10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 podľa predlohy, zároveň poveruje
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 2/2020.

Kysta, 23.6.2020

starostku obce

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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