Zápisnica
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce
Prítomní poslanci : Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Dávid Danko, Mgr.
Marcela Šimková
Neprítomní poslanci: 0
Ďalší prítomní: Monika Pregová
Verejnosť: 0
Ospravedlnení poslanci:

0

Neospravedlnení poslanci: 0
Program
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1

Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
c/ určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia O
Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2018
Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
za rok 2018
Individuálna výročná správa za rok 2018
Informácia o pripravovanej žiadosti o NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ ROVINA
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Akcia “Jar - jeseň života”
Rôzne
Schválenie uznesení
Dotazy a dopyty občanov
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 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 1.a/ Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Schválený program rokovania
1. Otvorenie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
c/ určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia O
Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2018
Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
za rok 2018
Individuálna výročná správa za rok 2018
Informácia o pripravovanej žiadosti o NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ ROVINA
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Akcia “Jar - jeseň života”
Rôzne
Schválenie uznesení
Dotazy a dopyty občanov
Záver

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

zdržal sa: 0

K bodu 1.b/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0
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zdržal sa: 0

K bodu 1c/ Určenie zapisovateľa.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Monika Pregová.
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
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. 31/2019
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: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

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

Starostka obce informovala poslancov o týchto aktivitách od posledného zasadnutia OcÚ:

-

Ukončili sme práce na zážitkovom chodníku v záhrade OcÚ, zážitkový chodník bol
financovaný z daru od Nadácie poštovej banky, ostatné náklady sú financované
z vlastných príjmov obce. K fontáne je zriadený aj prívod elektrickej energie.
Júl/2019 zhotovenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta –
Kvetná ulica“. Tento projekt bude realizovaný z prostriedkov MAS TOKAJ-ROVINA
vo výške 27 000.-€.
Upratovanie priestorov obecného múzea a materskej škôlky. V našej knižnici je veľa
kníh a málo poličiek, nemáme knihovníka, no v prípade potreby je možné knihy z našej
knižnice požičať verejnosti.
8.8.2019 obec usporiadala výlet pre občanov do Litmanovej, na hrad v Starej Ľubovni
a do parku Nestville. Objednaný autobus bol plne vyťažený.
23. a 24. augusta členky súboru Kyščanka reprezentovali obec v rámci miestnej akčnej
skupiny Rovina na Agrokomplexe v Nitre.

-

-

-
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-

17.8.2019 súbor Kyščanka sa zúčastnil varenia šúľancov v Trebišove.
25.8.2019 nás navštívilo Združenie žien z Košíc, prijali sme ich v kultúrnom dome.
Členky združenia si pozreli aj naše obecné múzeum.
26.8.2019 sme ukončili modernizáciu KD vďaka dotácii z Ministerstva financií vo výške
5000,-€.
9.9.2019 bola osadená žumpa v obecnom múzeu, postupne vyrovnávame terén.
Práce je veľmi
veľa, žiaľ nemáme dostatok pracovných síl a preto napredujeme
s verejnoprospešnými prácami dosť pomaly.
V auguste sme kúpili pozemok od p. Gohlera. Svojpomocne sme ho začali čistiť. Po
vyčistení sa pozemok bude udržiavať kosením.

Uznesenie č. 32/2019
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: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 4. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2018
Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ.
Uznesenie č. 33/2019
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 nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok
2018
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 5. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2018
Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ.
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Uznesenie č. 34/2019
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 audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Individuálna výročná správa za rok 2018
Individuálna výročná správa obce za rok 2018 je zverejnená na webovej stránke obce a poslanci
OZ mali možnosť sa s ňou oboznámiť.
K bodu č. 7. Informácia o pripravovanej žiadosti o NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ
ROVINA
Starostka informovala poslancov o pripravovanej žiadosti na základe výzvy v rámci združenia
MAS-TOKAJ ROVINA. Do tejto výzvy vstupujeme projektom: „Rekonštrukcia chodníka
v Obci Kysta – Kvetná ulica“, ľavá strana. Alokované finančné prostriedky na tento projekt sú
pre našu obec vo výške 27.000 EUR. Oprávneným nákladom nie sú vstupy do domov. Výzva,
rieši iba chodníky. Z dôvodu zásahu chodníka do súkromných pozemkov je potrebné uzavrieť
nájomné zmluvy s vlastníkmi. V prípade, ak by sme plánovali riešiť vstup do domu spolu
s projektom chodníka, tak tieto vstupy by sme museli zaplatiť z vlastných prostriedkov. Poslanci
sa ohradili, čo povedia občania. Padol návrh na zvolanie verejnej schôdze.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Projekt NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ ROVINA – Rekonštrukcia chodníka v Obci
Kysta-Kvetná ulica
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce.
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Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 podľa predlohy a zároveň poveruje
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Akcia “Jar - jeseň života”
Keďže pomaly začína október mesiac úcty k starším, chceme si uctiť starých ľudí a usporiadať
pri tejto príležitosti posedenie pri dobrej večeri, zákusku a káve. Samozrejme s malou
pozornosťou pre seniorov a novorodencov. Občerstvenie a strava by bola vo vlastnej réžii.
Oceňovali by sa: životné jubileum 70, 80, 90 rokov. Stretnutie seniorov plánujeme na
10.11.2019.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Akciu „Jar a jeseň života“
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Dávid Danko/
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Rôzne
Padol návrh zakúpiť kalendáre na rok 2020 s leteckou snímkou obce a pri príležitosti Mikuláša
rozdať do domov spolu so salónkami, čo poslanci jednohlasne schválili. Schválili aj Štefanskú
zábavu na 28.12.2019, tzv. „Kračúnsky bál“.
Zapojíme sa do výzvy z Programu obnovy dediny so žiadosťou na novú vonkajšiu fasádu budovy
obecného múzea vo výške 5 000.-€.
P. starostka oboznámila poslancov s možnosťou prijať sociálnu pracovníčku do obce cez Košický
samosprávny kraj.
Možnosť zapojenia sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc -bola zamietnutá. Od 1.10.2019
začneme čistiť cintorín, je potrebné vyviesť kontajner. Poslankyňa Mgr. Šimková navrhla
doviesť makadam na koniec ulice Novej, pretože tam autá otáčajú a pritom vynášajú blato na
cestu.
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Poslanec Kolesár – bezodkladná nutnosť riešenia futbalovej šatne.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
a/ Akciu „Mikuláš“ + kalendáre na rok 2020 +rozsvietenie vianočného stromčeka.
b/ „Kračúnsky bál“
c/ Podanie žiadosti na Program obnovy dediny + vlastnú spoluúčasť ku projektu
Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, 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:

Dávid Danko

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

Mgr. Marcela Šimková

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 31/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
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, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 32/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
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, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 33/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
K bodu č. 4. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok
2018

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 34/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
K bodu č. 5. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie
Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 35/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
K bodu č. 7.
ROVINA

Informácia o pripravovanej žiadosti o NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Projekt NFP v rámci združenia MAS-TOKAJ ROVINA – Rekonštrukcia chodníka v Obci
Kysta-Kvetná ulica

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 36/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019

K bodu č. 8. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 podľa predlohy a zároveň poveruje
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 37/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019
K bodu č. 9. Akcia “Jar - jeseň života”
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Akciu „Jar a jeseň života“

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 38/2019
z 5-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 17.9.2019

K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
a/ Akciu „Mikuláš“ + kalendáre na rok 2020 +rozsvietenie vianočného stromčeka.
b/ „Kračúnsky bál“
c/ Podanie žiadosti na Program obnovy dediny + vlastnú spoluúčasť ku projektu

Kysta, 17.9.2019

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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