Zápisnica
z konzultatívneho verejného zhromaždenia Obce Kysta, konaného dňa 28.11.2019
Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce
Prítomní poslanci : Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Dávid Danko
Neprítomní poslanci: Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková
Ďalší prítomní: Monika Pregová, p. Verbovský, p. Kundrátová za spoločnosť KOSIT
Verejnosť: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci:
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Neospravedlnení poslanci: 0
Program
1.
2.
3.
4.

Komunálny odpad a separovanie odpadov v Obci Kysta
Informácia o realizovaných a pripravovaných projektoch v obci
Sprava cintorína
Rôzne

Konzultatívne verejné zhromaždenie otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Privítala
všetkých prítomných a oboznámila ich s priebehom a návrhom programu.
K bodu 1. Komunálny odpad a separovanie odpadov v Obci Kysta
Už v roku 2019 došlo v našej obci k zmene zberovej spoločnosti. Vyprodukovaný odpad, či už
vytriedený alebo zmesový nám vyváža spoločnosť Kosit. Cieľom triedeného zberu je zvýšiť
podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu a tým šetriť životné prostredie. Poplatky
obce sa odvíjajú od percenta separácie. Naša obec separuje na 24%, čo je veľmi málo. Obec za
uloženie KO na skládku platí 17,- EUR za tonu. Ak obec vyváža veľkoobjemový kontajner
z cintorína , alebo z verejných priestranstiev, platíme za zneškodnenie odpadu 33,- EUR za tonu+
poplatok za uloženie 17,- EUR za tonu + doprava. Uvedené ceny sú bez DPH. S poplatkom 5,eur na občana tieto náklady nedokážeme pokryť, preto sme nútení zvýšiť poplatok za odpady vo
výške 10.-€ na jedného člena domácnosti. P. starostka vyzvala prítomných občanov, aby sa viac
snažili separovať svoj odpad. Vytriedený odpad sa vyváža bez poplatku. Aby sme v obci zvýšili
separáciu, obec po spoločnom dohovore s prítomnými občanmi pristúpi k riešeniu tohto
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problému tým, že každá domácnosť v obci dostane dva nádoby na triedený zber odpadu – plastsklo. Nádoby budú dodané spoločnosťou KOSIT, obec ich bude po dobu piatich rokov splácať.
Nádoby sú majetkom spoločnosti KOSIT, občan ich dostane do nájmu.

K bodu č. 2. Informácia o realizovaných a pripravovaných projektoch v obci
P. starostka oboznámila prítomných:
- s rekonštrukciou sociálneho zariadenia v kultúrnom dome
- s výstavbou amfiteátra v Kapuscanke
- s výmenou okien v budove MŠ
- s rekonštrukciou obecného múzea
- s plánom podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu chodníkov a rigolov na ulici Kvetnej
- s výstavbou zážitkového chodníka v záhrade OcÚ, ktorý bol čiastočne hradený z daru od
Poštovej banky
K bodu č. 3. Sprava cintorína
P. starostka upozornila na skutočnosť, že cesta na cintoríne je v dezolátnom stave. Tak si ju
chráňme aspoň takú, aká je. Čo sa týka veľkoobjemového kontajnera občania doň hádžu nielen
odpad z cintorína, ale aj hlinu, kukuričné šúpolie a iný odpad, ktorý tam nepatrí. Zároveň
upozornila na to, aby sme neboli ľahostajní voči svojmu okoliu. Aby sme sa navzájom upozornili
hoc aj na takú samozrejmosť, akou je to, že hlina z kvetov nepatrí do kontajnera, ale späť do
zeme....

Týmto bol program
konzultatívneho verejného zhromaždenia vyčerpaný. Starostka
poďakovala všetkým za účasť.
Zapísala: Monika Pregová

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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