Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

8.3.2016.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Poslanci : Jozef Borčík,
Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,
Bc. Miroslav Havrilčák,
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Monika Hudačková - kontrolórka obce, Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: p. Alžbeta Krajčíková,
Ospravedlnení poslanci:

0

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Informácia o plnení uznesení
6. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
7. Prerokovanie návrhu na odkúpenie parciel pod futbalovou šatňou
8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta
9. VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta
10. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Kysta
11. Rozpočtové opatrenie č. 1.
12. Prerokovanie žiadosti od firmy AG PLAY, s.r.o. k umiestneniu terminálov pre videohry
v prevádzke Pohostinstvo Kysta
13. Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom nadácie
SPP
14. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena,
starostka obce.
Privítala
všetkých
prítomných. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel
Kolesár Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Informácia o plnení uznesení
6. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
7. Prerokovanie návrhu na odkúpenie parciel pod futbalovou šatňou
8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta
9. VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta
10. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Kysta
11. Rozpočtové opatrenie č. 1.
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12. Prerokovanie žiadosti od firmy AG PLAY, s.r.o. k umiestneniu terminálov pre videohry
v prevádzke Pohostinstvo Kysta
13. Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom nadácie
SPP
14. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu.
Starostka obce oboznámila poslancov s:
- ukončením projektu „rekonštrukcia verejného osvetlenia“ ,
- akciou „vianočné pastorále“, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Kyste, za účasti
folkklórnych súborov Kyščanka, Z. Klečenov a Čeľovce,
- pietnou spomienkou pri budove OCÚ Kysta – uloženie venčeka,
- silvestrovskou zábavou mladých v kultúrnom dome,
- podaným projektom „Karpatská nadácia“ na výstavbu altánku,
- podaným projektom – vybavenie komunitného centra /zatiaľ nevyhodnotený/,
- podaním žiadosti na určenie súpisného čísla – adresného bodu-šatňa na futbalovom
ihrisku,
- zasadnutím miestného spolku červený kríž, za účasti p. Babuľákovej,
- podaným projektom „ Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta“,
- podaným projektom „Technická obnova interiéru kultúrneho domu“,
- stolnotenisovým turnajom o putovný pohár starostky obce Kysta,
- uskutočneným verejným zhromaždením občanov dňa 28.2.2016,
- projektom „Zateplenie strechy OCÚ a výmena technológie kúrenia“ – vyhodnotený
ako úspešný s dotáciou 33 195.-€ a vlastnou spoluúčasťou 1747,11€,
- úspešný projekt „Osvetou proti kriminalite“ – schválená dotácia vo výške 8000.-€ na
nákup stolov a stoličiek do kultúrneho domu + informačná tabuľa za spoluúčasti
2000.-€ - 20%.
Uznesenie č. 88/2016
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 /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák/
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proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ.
Predložila starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené, v riešeni ostáva uznesenie č. 75/2015 výrub topoľov a uznesenie č. 76/2015 odstránenie
stavby na dvore materskej školy.
Uznesenie č. 89/2016
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 / Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček, Bc. Havrilčák Miroslav/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6. . Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce

V bode 6. sa prejednávala žiadosť p. Kopinecovej, ktorá požiadala obec o prenájom obecných
pozemkov. Jedná sa o výmeru 1521m2. P. starostka obce zhodnotila cenu pozemkov podľa
zákona 582/2004 o miestnych daniach a nájom vyhodnotila nasledovne:
1521m2 x
1,32=2.007,72€, z toho 10% = 200,77€. Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k predloženému
návrhu. P. Kopinecová sa informovala aj o iných vlastníkoch obecných pozemkov. P. starostka
oboznámila poslancov so záujmom p. Vaníka o kúpu pozemku pred jeho domom. Zároveň
skonštatovala, že obecný pozemok pred domom Vaníka sa nedá porovnať s obecným pozemkom,
o ktorý má záujem p. Kopinecová. P. Havrilčák navrhol pozisťovať výmeru pozemkov, ktoré
užívajú občania obce bez nájomnej zmluvy, prizvať ich na obecný úrad a zisťiť záujem
o odkúpenie. Môže sa stať, že občania nebudú mať záujem o kúpu užívaných obecných
pozemkov. P. Hudačková, kontrolórka obce sa zapojila do diskusie s konštatovaním, že možno
tieto pozemky neboli zapísané katastrom, ale preukázateľný doklad o ich nadobudnutí užívatelia
majú.
Poslanci OZ odsúhlasili uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Kopinecovou, s ročným nájomným
200,77€.
Uznesenie č. 90/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
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zriadení v z. n. p. schvaľuje
Nájomnú zmluvu s p. Kopinecovou na nájom obecných pozemkov podľa žiadosti
výmere 1521m2, doba nájmu-neurčitá, výška nájmu 200,77€ ročne.

vo

Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: PaedDr. Júlia Kopinecová
Prerokovanie návrhu na odkúpenie parciel pod futbalovou šatňou
V bode 7. sa prejednávala možnosť odkúpenia parciel pod futbalovým ihriskom. Pôda pod
ihriskom je vedená ako orná pôda, kde trhová cene v obci Kysta je 0,25€ za 1m2. Za vklad do
katastra sa platí poplatok 66.-€. Podľa možnosti obec plánuje odkúpiť toho času parcelu č.
1429/27, ktorej vlastníkmi sú Ruskai Zoltán, Starincová Mária, Jacková Monika, Lajoš Ján. Na
tejto parcele je z časti postavená futbalova šatňa, ktorú potrebujeme zapísať na LV obce.Ďalšie
vykúpenie parciel by sa prevádzalo priebežne, podľa finančných možností obce.
K bodu č. 7.

Uznesenie č. 91/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Kúpu pozemkov v lokalite "futbalového ihriska", a to konkrétne:
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/24, orná pôda o výmere 1927 m2, zapísaná na LV č. 482, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/25, orná pôda o výmere 1788 m2, zapísaná na LV č. 291, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/26, orná pôda o výmere 1489 m2, zapísaná na LV č. 233, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/27, orná pôda o výmere 1094 m2, zapísaná na LV č. 300, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/28, orná pôda o výmere 1480 m2, zapísaná na LV č. 313, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/29, orná pôda o výmere 2278 m2, zapísaná na LV č. 246, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/30, orná pôda o výmere 1489 m2, zapísaná na LV č. 266, KÚ
Kysta,
a to všetko za jednotkovú cenu 0,25.-EUR/m2, za účelom zlegalizovania futbalového ihriska
a futbalovej šatne v Obci Kysta.
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Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Jozef Borčík/

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta

Zásady odmeňovania poslancov predložila na rokovanie p. starostka obce. Zásady boli
zverejnené na internetovej stránke obce Kysta. P. Kopinecová pripomienkovala predložené
zásady odmeňovania poslancov v článku 3. odmeny poslancov. Navrhla rozdeliť výšku odmien
na dve časti:
a/ za každú osobnú účasť poslanca na zasadnutí OZ 10.-€
b/ za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí organizovaných obcou vo výške
5.-€, za každú osobnú účasť na podujatí
Ostatné časti zásad odmeňovania poslancov ostávajú tak, ako boli v návrhu. K pripomienke
p. Kopinecovej sa pripojil aj p. Havrilčák.
Poslankyňa Kopinecová Júlia, ktorá sa na ustanovujúcom 1. zastupiteľstve vzdala odmien
poslankyne, na tomto zasadnutí požiadala do zápisnice o ich vyplácanie.
Uznesenie č. 92/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kysta po navrhnutých úpravách.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Bc.
Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 1 Jozef Borčík
K bodu č. 9. VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta

Návrh predložila p. starostka. Návrh bol zverejnený na internetovej stránke Obce Kysta a bol
zaslaný na emailové adresy poslancom OZ. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/3/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta.
Uznesenie č. 93/2016
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Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Ďurček, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Kysta
Navrhnutý rokovací poriadok poslanci OZ jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 94/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Rokovaci poriadok obecného zastupiteľstva Obce Kysta.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing.Jozef
Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Rozpočtové opatrenie č. 1.
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce.
Uznesenie č. 95/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1. podľa predlohy, zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu
rozpočtového opatrenia č. 1.
hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
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zdržal sa: 0
K bodu č. 12. Prerokovanie žiadosti od firmy AG PLAY, s.r.o. k umiestneniu terminálov pre

videohry v prevádzke Pohostinstvo Kysta
V tomto bode sa rokovalo o žiadosti od firmy AG PLAY, s.r.o. k umiestneniu terminálov pre
videohry v prevádzke Pohostinstvo Kysta, s čím poslanci jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 96/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Umiestnenie a prevádzkovanie terminálov pre videohry na obdobie kalendárneho roka
2016 na území obce Kysta, prevádzka Pohostinstvo, na ulici Hlavná č. 41, 076 02 Kysta,
v prospech žiadateľa, AG PLAY, s r.o., Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, IČO: 36 778
150, DIČ: 2022380745, to všetko na dobu určitú, odo dňa vydania súhlasu do 31.12.2016.
Poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie stávkového
terminálu v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom
nadácie SPP.
Starostka obce predniesla poslancom návrh od firmy Envirotrend spracovať žiadosť na výstavbu
detského ihriska za poplatok 700.- €. Projekt ešte nie je vyhlásený, je bez spoluúčasti obce a cena
výstavby detského ihriska je 8000.-€.
Uznesenie č. 97/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zamieta
Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom nadácie
SPP.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Bc.
Miroslav Havrilčák/
proti : 0
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zdržal sa: 0
K bodu č. 14. . Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 prečítala Ing. Monika Hudačková, hlavná kontrolórka
obce Kysta. Poslanci OZ ju zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 98/2016
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 kontrolnej činnosti za rok 2015.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Bc.
Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 15. Rôzne
V rôznom p. starostka poinformovala poslancov o evidovaných nezamestnaných, ktorí pracujú v
obci na aktivačnej činnosti a dobrovoľníckej službe. Predniesla OZ možnosť zakúpiť knihu
Zemplín z neba, čo poslanci zamietli. Následne p. starostka poprosila poslancov, aby sa
zúčastnili hlasovania za Obec Kystu v Raiffeisen banke. Je možnosť získať grant na verejnú
zeleň. P. starostka ešte nvrhla zorganizovať “majáles” v mesiaci Máj, čo poslanci jednohlasne
odsúhlasili. Problémom je získať ceny do tomboly od sponzorov.
Uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Usporiadať v mesiaci máj/2016 v obci Kysta „Majáles“.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Bc.
Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 15. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
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Starostka obce na záver pozvala všetkých prítomných na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa
uskutoční dňa 13.3.2016 v Rímskokatolíckom kostole v Kyste o 15,00 hodine. Zároveň
podotkla, že takéto ekumenické bohoslužby sa budú konať každoročne striedavo vo všetkých
kostoloch na území obce Kysta.
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: PaedDr. Júlia Kopinecová

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

Jozef Borčík

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 88/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
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.

Mgr. Helena Borčíková

Kysta, 8.3.2016

starostka obce

Uznesenie č. 89/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ.
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
Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. H elena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 90/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 6. . Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku obce, a to
nehnuteľností:
- pozemok, CKN, parc. č.: 1429/55, záhrada o výmere 613 m2, KÚ Kysta,
- pozemok, CKN, parc. č.: 1429/56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2, KÚ
Kysta,
- pozemok, CKN, parc. č.: 1429/57, zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2, KÚ
Kysta,
- pozemok, CKN, parc. č.: 1429/63,
schodište) o výmere 9 m2, KÚ Kysta,

zastavané

plochy

a nádvoria

(prístupové

- pozemok, CKN, parc.č. 1429/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, KÚ
Kysta,
Nájom spolu: 1521m2
vytvorených na základe geometrického plánu č. 36763373 - 12/2014, vyhotoveného
spoločnosťou GEOGLOBAL s.r.o. Trebišov a overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu v Trebišove dňa 23.06.2015 pod č. G1 - 217/15, nakoľko ide o pozemky
zastavané stavbou vo vlastníctve budúceho nájomcu, resp. ide o pozemky, ktoré sú
priľahlými plochami, a ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so
stavbou, to všetko na dobu neurčitú pre nájomcu, PaedDr. Júlia Kopinecová, Hlavná 93/10,
076 02 Kysta, za celkové ročné nájomné vo výške 200,77 Eur.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 91/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 7. Prerokovanie návrhu na odkúpenie parciel pod futbalovou šatňou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
kúpu pozemkov v lokalite "futbalového ihriska", a to konkrétne:
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/24, orná pôda o výmere 1927 m2, zapísaná na LV č. 482, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/25, orná pôda o výmere 1788 m2, zapísaná na LV č. 291, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/26, orná pôda o výmere 1489 m2, zapísaná na LV č. 233, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/27, orná pôda o výmere 1094 m2, zapísaná na LV č. 300, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/28, orná pôda o výmere 1480 m2, zapísaná na LV č. 313, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/29, orná pôda o výmere 2278 m2, zapísaná na LV č. 246, KÚ
Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 1429/30, orná pôda o výmere 1489 m2, zapísaná na LV č. 266, KÚ
Kysta,
a to všetko za jednotkovú cenu 0,25.-EUR/m2, za účelom zlegalizovania futbalového ihriska
a futbalovej šatne v Obci Kysta.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 92/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kysta po navrhnutých úpravách.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 93/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 9. VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kysta

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 94/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu 10. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje

Rokovaci poriadok obecného zastupiteľstva Obce Kysta.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 95/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 11. Rozpočtové opatrenie č. 1.
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. 1. podľa predlohy, zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu
rozpočtového opatrenia č. 1.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 96/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 12. Prerokovanie žiadosti od firmy AG PLAY, s.r.o. k umiestneniu terminálov pre

videohry v prevádzke Pohostinstvo Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje

Umiestnenie a prevádzkovanie terminálov pre videohry na obdobie kalendárneho roka
2016 na území obce Kysta, prevádzka Pohostinstvo, na ulici Hlavná č. 41, 076 02 Kysta,
v prospech žiadateľa, AG PLAY, s r.o., Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, IČO: 36 778
150, DIČ: 2022380745, to všetko na dobu určitú, odo dňa vydania súhlasu do 31.12.2016.
Poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie stávkového
terminálu v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia.

Mgr. Helena Borčíková

Kysta, 8.3.2016

starostka obce
Uznesenie č. 97/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu 13. Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom
nadácie SPP.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
zamieta
Návrh firmy ENVIROTREND, s.r.o. Košice na detské ihrisko prostredníctvom nadácie
SPP.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

16

Uznesenie č. 98/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 14. . Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.
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 kontrolnej činnosti za rok 2015.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 99/2016
z 11 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 8.3.2016
K bodu č. 15. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa §
o obecnom zriadení v z. n. p.

§ 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb.

schvaľuje
Usporiadať v mesiaci máj/2016 v obci Kysta „Majáles“.

Kysta, 8.3.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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