Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

7.6.2016.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Prítomní poslanci : Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár,
Neprítomní poslanci: PaedDr. Júlia Kopinecová, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďalší prítomní: Ing. Monika Hudačková - kontrolórka obce, Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: p. Alžbeta Krajčíková,
Ospravedlnení poslanci:
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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. Prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej Materskej škôlky
7. Prejednanie žiadosti p. Vaníkovej o vysporiadanie pozemku pod domom súpisné číslo 38
na základe geometrického plánu
8. VZN č. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
9. Smernica č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom poriadku
10. Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2015
12. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2015
13. Rozpočtové opatrenie č. 2.
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: Ing. Ďurček Jozef a Kolesár Daniel
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček./
proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Ďurček, Daniel Kolesár /
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. Prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej Materskej škôlky
7. Prejednanie žiadosti p. Vaníkovej o vysporiadanie pozemku pod domom súpisné číslo 38
na základe geometrického plánu
8. VZN č. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
9. Smernica č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom poriadku
10. Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2015
12. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2015
13. Rozpočtové opatrenie č. 2.
14. Rôzne
15. Diskusia
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16. Schválenie uznesení
17. Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu.
Starostka obce oboznámila poslancov s následovným:
1. S uskutočneným 1. ročníkom ekumenickej bohoslužby. Po pracovnom stretnutí
zástupcov troch církvi na pôde obecného úradu a po vzájomnom dohovore sa táto
akcia naplávovala na 13. marec 2016. Prvý ročník ekonomickej bohoslužby sa
uskutočnil v Rímskokatolíckom kostole. Obec na tejto bohoslužbe prispela malým
pohostením vo forme zákuskov a kávy. Ďalšia ekumenická bohoslužba sa uskutoční
po vzájomnom dohovore naších cirkvi v inom kostole. Táto ekumenická bohoslužba
sa stretla s veľmi kladným hodnotením zo strany našich obyvateľov.
2. Do domu smútku boli zakúpené čierne stoličky – 18 kusov.
3. Mesiac apríl – na základe prijatého uznesenia OZ č.91/2016 prebehlo stretnutie
poslancov so štyrmi podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v katastrálnom území obce Kysta , zapísanej na LV č.300 a to na parcele EKN
č.1429/27 orná pôda o výmere 1094m2, na ktorej je postavená futbalová šatňa. Žiaľ
k vzájomnej dohode na odkúpenie podielového spoluvlastníctva v prospech obce
nedošlo.
4. Pozemkový úrad v Trebišove, na základe žiadosti obce vydal rozhodnutie, č: OUTV-PLO-2016/002430/Ďu, zo dňa 01.04.2016 o zmene druhu poľnohospodárskeho
pozemku v katastrálnom území Kysta, ktoré p. starostka prečítala poslancom.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Po dodaní všetkých potrebných dokladov na
katastrálny úrad Trebišov zo strany obce, budova šatne postavená na miestnom
futbalovom ihrisku bude zlegalizovaná a zapísaná na liste vlastníctva obce Kysta.
5. Uskutočnila sa výsadba ihličnatých stromov ako náhrada za výrub topoľov.
6. 30.4.2016 za účasti občanov a FS „Kyščanka“ sa uskutočnila oslava predvečer 1.
Mája.
7. 8.5.2016 sa uskutočnila akcia pri príležitosti „Dňa matiek“ s kultúrnym programom,
ktorý pripravila pani Slávka Ivanková s deťmi z našej obce, za čo jej patrí veľké
poďakovanie. Na podujatí vystúpil súbor Furmane a domáci súbor Kyščanka.
8. 18.5.2016 dodávateľ začal realizovať práce na kúrení v budove OcÚ a KD, ktoré má
byť ukončené aj so zateplením strechy do konca júla/2016.
9. Dňa 21.5.2016 FS „Kyščanka“ reprezentovala našu obec na podujatí 20-tého výročia
založenia súboru „Klečenovčanka“.
10. Bola prevedená deratizácia obecných objektov osobou odborne spôsobilou.
11. V máji sme začali s úpravou terénu v „Kapuscanke“ a vyrovnaním kociek v miestom
rigole. Za pomoc pri úprave terénu patrí Ing. Slivkovi a poslancovi Borčíkovi
poďakovanie.
12. Aktivační pracovníci natreli farbou zvonicu pri Reformovanom kostole, všetky
lavičky v obci, oplotenie pri komunitnom centre súpisné číslo 36 a zábradlie na
miestnom futbalovom ihrisku.
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13. Z dotácie, ktorú sme obdŕžali z Úradu vlády SR na nákup komunitného centra nebolo
vyčerpaných 3000.-€. Tieto budú použité na rekonštrukciu strechy + vlastné finančné
prostriedky.
14. Podaný projekt na obnovu dediny – nebol schválený.
15. Projekt vyhlásený Raiffaisen bank : „Ochrana a tvorba životného prostredia“ bol pre
našu obec vďaka všetkým, ktorí nás svojím hlasovaním podporili úspešný a naša obec
získala 1000,-€ .Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek, kvetináčov
a tují na zveľadenie oddychovej zóny.
Uznesenie č. 100/2016
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: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ.
Predložila starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené, okrem uznesenia č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy, uznesenie č.
91 kúpa pozemkov v lokalite "futbalového ihriska" a uznesenie č. 99 usporiadať v mesiaci
máj/2016 v obci Kysta „Majáles“.
Uznesenie č. 101/2016
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: 3 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu č. 6. Prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej Materskej škôlky
Okres Trebišov bol zaradený do akčného plánu pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti.
Starostka oboznámila poslancov s možnosťou zapojenia sa do tohto akčného plánu
prostredníctvom spolupráce s Cirkevnou strednou školou sv. Jozafata v Trebišove. Obec
disponuje rokmi nevyužitými priestormi bývalej materskej škôlky, ktoré sú na zriadenie
tréningového centra vyhovujúce. Ak by sa našla vôľa na prenájom týchto priestorov, obec by
získala min. tri pracovné miesta a postupnú úpravu priestorov bývalej MŠ. Poslanec Ing. Ďurček
podotkol, že on v zásade s týmto zámerom súhlasí, ale je potrebné zistiť verejnú mienku.
Poslanec Kolesár sa vyjadril v znení „radšej nech sa budova využije, ako by mala zostať prázdna,
pretože finančné prostriedky na opravu obec nemá“. Poslanci sa jednomyseľne uzniesli na
presunutí tohoto bodu na verejné stretnutie občanov, ktoré zvolá starostka obce.
Uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. navrhuje
prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej materskej škôlky preložiť na
verejné stretnutie občanov.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček, Borčík Jozef/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Prejednanie žiadosti p. Vaníkovej o vysporiadanie pozemku pod domom
súpisné číslo 38 na základe geometrického plánu
V bode 7. sa prejednávala žiadosť p. Vaníkovej zo dňa 2.5.2016
o odkúpenie obecného
pozemku pod zastavanou plochou na parcele č. 95/2, 96/2 a 96/5, k.ú Kysta, podľa priloženého
geometrického plánu (neovereného) v celkovej výmere 167 m2. Poslanci jednomyseľne zámer
na odpredaj odsúhlasili.
Uznesenie č. 103/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
zámer na odpredaj 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(neovereného) .
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček, Jozef Borčík/
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proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 8. VZN č. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
VZN č. 01/05/2016 predložila na rokovanie p. starostka obce. Uvedené VZN bolo zverejnené na
internetovej stránke obce Kysta a na úradnej tabuli obce dňa 20.5.2016. K VZN je potrebné
doložiť podpísané čestné prehlásenie od občanov, že kompostujú vlastný biologický rozložiteľný
kuchynský odpad.
Uznesenie č. 104/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
VZN č. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček, Jozef Borčík/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9.
poriadku

Smernica č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom

Smernicu predložila p. starostka. Smernica je zverejnená na internetovej stránke Obce Kysta
a bola zaslaná na e-mailové adresy poslancom OZ. Poslanci zobrali uvedenú smernicu na
vedomie.
Uznesenie č. 105/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Smernicu č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom poriadku.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Ing. Ďurček, Jozef Borčík/
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu 10. Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA
Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA poslanci zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 106/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA .
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing.Jozef Ďurček,/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2015
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2015 predniesla kontrolórka obce. Stanovisko
poslanci zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 107/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015 s výrokom celoročné
hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad.
hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 12. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2015
Záverečný účet predložila prítomným poslancom pracovníčka OcÚ Monika Pregová. Poslanci
obecného zastupiteľstva mali možnosť preštudovať si ho na webovej stránke obce Kysta, kde bol
zverejnený od 18.5.2016 a bol im zaslaný aj e-mailom.
Uznesenie č. 108/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
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Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schodok rozpočtového hospodárenia v sume – 90.669,68 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 9.781,16 EUR.
a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:
1. na prípravnú a projektovú dokumentáciu
4200.-€
2. na nákup pozemkov
149.-€
3. spolufinancovanie na „Zateplenie strechy OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD
a Ocú“
1718,92€
4. na rekonštrukciu komunitného centra a dedinského múzea
2500.-€
5. na zriadenie oddychovej zóny v „Kapuscanke“
1213,24€
K bodu 13. . Rozpočtové opatrenie č. 2.
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce.
Uznesenie č. 109/2016 :
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. 2. podľa predlohy, zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu
rozpočtového opatrenia č. 2.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček, Jozef Borčík/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 14. Rôzne
V rôznom p. starostka poinformovala poslancov o:
- povinnosti pri nákupe stolov a stoličiek cez elektronické trhovisko,
- o rozdelení starých stoličiek /rovnomerne pre 3 kostoly/,
- o pripravenom projekte na oddychovú zónu v “Kapuscanke”
- o povinnosti hlásiť každú verejnú akciu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Trebišove,
- o nutnosti spracovať prevádzkový poriadok do domu smútku, čo poslanci zobrali na
vedomie.
K bodu 15. Diskusia
V diskusií vystúpila starostka s návrhom zakúpiť novú kosačku na trávu, pretože staré kosačky sú
veľmi poruchové. Z dôvodu nefunkčnosti kosačiek a nedostatku spôsobilých osôb nestíhame
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s kosením verejných priestranstiev. P. starostka navrhovala uskutočniť brigádu, no o brigádu
nebol záujem s odôvodnením, že to nie je jednorazová záležitosť a tým sa to nevyrieši. Zo strany
poslancov padol návrh zakúpiť traktorovú kosačku. Žiaľ obec si ju nemôže dovoliť z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. Zároveň p. starostka poinformovala poslancov, že dňa
18.6.2016 sa uskutoční na miestnom multifunkčnom ihrisku II. ročník minifutbalového turnaja,
s čím poslanci jednomyseľne súhlasili.
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00hodine.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.
Zapísala: Monika Pregová
Overovatelia:

Ing. Ďurček Jozef

……………………………...

Kolesár Daniel

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 100/2016
z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
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, 7.6.2016

starostka obce

Uznesenie č. 101/2016
Z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 11 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
informaciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 102/2016
z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu č. 6.

Prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej Materskej škôlky

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
navrhuje
prejednanie zámeru účelového využitia priestorov bývalej materskej škôlky preložiť na
verejné stretnutie občanov.
Mgr. Helena Borčíková

Kysta, 7.6.2016

starostka obce

Uznesenie č. 103/2016
Z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu č. 7. Prejednanie žiadosti p. Vaníkovej o vysporiadanie pozemku pod domom
súpisné číslo 38 na základe geometrického plánu
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer na odpredaj 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(neovereného) .

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

11

Uznesenie č. 104/2016
z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu č. 8. VZN č. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
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. 01/05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Mgr. Helena Borčíková

Kysta, 7.6.2016

starostka obce

Uznesenie č. 105/2016
Z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu č. 9.
poriadku

Smernica č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom

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
Smernicu č. 1/2016 Obecného úradu v Kyste zo 16.05. 2016 o registratúrnom poriadku.

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčí ková
starostka obce
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Uznesenie č. 106/2016
z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu 10. Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA
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
Registratúrny plán OBECNÉHO ÚRADU KYSTA .
Mgr. Helena Borčíková

Kysta, 7.6.2016

starostka obce

Uznesenie č. 107/2016
Z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu č. 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta 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
Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015 s výrokom celoročné
hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad.

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 108/2016
z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016

K bodu č. 12. Záverečný účet Obce Kysta 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.
schvaľuje
a/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b/ schodok rozpočtového hospodárenia v sume – 90.669,68 €.
c/ tvorbu rezervného fondu vo výške 9.781,16 EUR a rezervný fond čerpať na kapitálové
výdavky:
na prípravnú a projektovú dokumentáciu
4200.-€
na nákup pozemkov
149.-€
na spolufinancovanie na „Zateplenie strechy OcÚ a výmena technológie kúrenia
v KD a Ocú“
1718,92€
na rekonštrukciu komunitného centra a dedinského múzea
2500.-€
na zriadenie oddychovej zóny v „Kapuscanke“
1213,24€

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 109/2016
Z 12 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 7.6.2016
K bodu 13. . Rozpočtové opatrenie č. 2.

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. podľa predlohy, zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu
rozpočtového opatrenia č. 2.

Kysta, 7.6.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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