Zápisnica
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Prítomní poslanci :
PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák
Neprítomní poslanci: 0
Ďalší prítomní: Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: 0
Ospravedlnení poslanci:

0

Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
5. Kontrola uznesení
6. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2017
7. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok
2017
8. Individuálna výročná správa za rok 2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
10. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy o NFP z prostriedkov Environmentálneho fondu
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na – Denné centrum“
11. Prejednanie žiadosti od spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, ktorá
požiadala o opätovné vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na
prevádzke pohostinstvo
12. Akcia “Jar - jeseň života”
13. Informácia o stave projektu “ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v združení obcí Rovina
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení
16. Záver
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: Daniel Kolesár, Bc. Miroslav Havrilčák
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Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, 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 / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/
proti : 0

zdržal sa: 0

Schválený program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia
5. Kontrola uznesení
6. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2017
7. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok
2017
8. Individuálna výročná správa za rok 2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
10. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy o NFP z prostriedkov Environmentálneho fondu
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na – Denné centrum“
11. Prejednanie žiadosti od spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, ktorá
požiadala o opätovné vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na
prevádzke pohostinstvo
12. Akcia “Jar - jeseň života”
13. Informácia o stave projektu “ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v združení obcí Rovina
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení
16. Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce.
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-

-

6/2018 – účasť obce na valnej hromade VVaK Košice. Obec - akcionár – dostala
dividendy vo výške 881,60 EUR
6-7 2018 čistenie priekop v obci a kosenie verejných priestranstiev
7/2018 oprava skladov vo dvore materskej školy – výmena okien, nové dvere,
murovanie- svojpomocne
7/2018 úprava terénu pred asfaltovaním priestorov prístavnej plochy autobusov
8/2018 nové zábradlie do podkrovia OcÚ
Súbor Kyščanka reprezentoval obec na vystúpeniach konajúcich sa pri príležitosti Dňa
obce v Zemplínskom Jastrabí a v obci Hrčeľ
23.08.2018 obecný výlet: Jasov, Betliar
27.8.2018 účasť obce na oslavách SNP v Trebišove, kde bol ocenený náš občan Jozef
Fedor
8/2018 výmena oplotenia v záhrade bývalej materskej školy, vyrovnanie terénu a
následná výsadba zelene podľa druhovej skladby - dotácia vo výške 5000.-€ z Programu
obnovy dediny
8/2018 pokládka dlažby v budove požiarnej zbrojnice, vysprávky stien, maľovanie
8/2018 premietanie letného kina pred budovou OcÚ – 2 x
9/2018 akcia: “ Zamykanie prázdnin 2018“ s občerstvením pre deti
9/2018 nové poklopy na obecnú studňu, ulica Dlhá, oprava výtlkov na obecných
komunikáciách
V podkroví OcÚ bola osadená nová skriňa
V súčasnosti naďalej prebiehajú práce na obecnom múzeu /omietky, podlahy, priečky,
spevnenie stien.)

Uznesenie č. 202/2018
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 / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/.
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 20. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sú splnené. Uznesenie č. 120/2016 zriadenie vodovodnej prípojky k futbalovej šatni
doposiaľ nie je zrealizované.
Starostka navrhla opravu futbalovej šatne riešiť cez výzvu
Futbalového zväzu s 20%-tnou spoluúčasťou obce. No pri kompletnej oprave šatne je nutné
uvažovať so sociálnym zariadením, ktoré v súčasnosti v šatni chýba. Osadiť nové sociálne
zariadenie si vyžaduje priestor a žumpu. Nakoľko je futbalová šatňa postavená na súkromných
pozemkoch, je potrebné zistiť vlastníka parcely, na ktorú by sa sociálne zariadenie a žumpa
dobudovali. Poslanec Havrilčák podotkol, že po kompletnej rekonštrukcii šatni je potrebné
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budovu vytápať, čiže zaviesť plyn, osadiť žumpu. Poslanec pán Kolesár uviedol, že je nutné
previesť opravu tribúny. Poslanci sa zhodli , aby sa najprv zistil vlastnícky vzťah k pozemku kde
by sa osadila žumpa a sociálne zariadenie. Potom oboznámiť vlastníkov pozemku so zámerom a
rozhodnúť ako ďalej.
Uznesenie č. 203/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
a/ Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. navrhuje
b/ Zistiť vlastnícky vzťah k pozemku po ľavej strane futbalovej šatne, čo pre obec znamená
dať vyhotoviť geometrický plán .
Hlasovanie: za: 5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/.
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2017
Správu predniesla Pregová Monika, referentka OcÚ.
Uznesenie č. 204/2018
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
2017
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 7. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2017
Predniesla Pregová Monika, referentka OcÚ.
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Uznesenie č. 205/2018 :
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 2017
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Individuálna výročná správa za rok 2017
Individuálna výročná správa obce za rok 2017 je zverejnená na webovej stránke obce a poslanci
OZ mali možnosť sa s ňou oboznámiť.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Kysta za rok 2017
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce.
Uznesenie č. 206/2018
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. 3/2018 podľa predlohy a zároveň poveruje
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
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zdržal sa: 0

K bodu č. 10. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy o NFP z prostriedkov
Environmentálneho fondu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na – Denné
centrum “
P. starostka predniesla možnosť zapojiť sa do výzvy s projektom „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy bývalej MŠ na – Denné centrum“. Zároveň vysvetlila podmienky zapojenia sa
do výzvy. Poslanci OZ jednohlasne neodporučili zapojiť sa do výzvy a navrhli ústredné kúrenie
zaviesť bez zapojenia sa do výzvy z vlastných finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 207/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zamieta
a/ Zapojiť sa do výzvy s projektom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na
- Denné centrum “.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
b/ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na - Denné centrum“ riešiť
z vlastných prostriedkov obce
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing.
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 11. Prejednanie žiadosti od spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01
Žilina, ktorá
požiadala o opätovné vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej
hry/stávkovej kancelárie na prevádzke pohostinstvo
V tomto bode sa prerokovala žiadosť od firmy DOXXbet, s.r.o., o vydanie súhlasu na
umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Pohostinstvo Kysta, s čím poslanci
jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 208/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2022 na
území obce Kysta, prevádzka Pohostinstvo, Hlavná ulica č. 41, 076 02 Kysta, v prospech
žiadateľa, DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46 831 878, DIČ: 2023592714.
Poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie
v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia.
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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. 12. 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.
Súčasťou tejto akcie by bol darček v hodnote 5.-€ na osobu a tombola. Stretnutie seniorov a
novorodencov plánujeme na 4.11.2018.
Uznesenie č. 209/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Akciu „Jar - jeseň života“ na deň 04.11.2018
Hlasovanie: za: 5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/.
proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 13. Informácia o stave projektu “Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v združení obcí Rovina
Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
území obce. Tento cieľ dosiahneme vybavením všetkých domácnosti kompostérmi určenými na
kompostovanie BRKO, ktorý vyprodukujú domácnosti. Naša obec dostane 120 ks takýchto
kompostérov. Musíme pripraviť vhodné miesto na uskladnenie až kým sa zabezpečí ich kontrola.
Pri distribúcii kompostérov do domácnosti je potrebné podpísať preberací protokol. Kompostéry
budú majetkom združenia nie užívateľov t. j. občanov obce.
Uznesenie č. 210/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Informáciu o stave projektu “Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v združení obcí Rovina
Hlasovanie: za: 4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík/.
7

proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 14. Rôzne
V rôznom starostka poukázala na burinou zarastený pozemok
p. Gohlera a skonštatovala, že
e - mailová komunikácia nepostačuje a jej zámerom je zaslať p. Gohlerovi výzvu aj s
upozornením uloženia pokuty. O kúpu pozemku by obec mala záujem v prípade, ak by ju
vlastník ponúkol v rovnakej cene, za akú ju nadobudol. Jedná sa o p.č. 1429/52, vo výmere 558
m2 - zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 1429/53, vo výmere 1258 m2 – záhrada, LV č.39, kataster
Obce Kysta. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 211/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zámer Obce Kysta na odkúpenie pozemku od pána Gohlera, p.č. 1429/52, vo výmere 558
m2, - zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 1429/53, vo výmere 1258 m2 – záhrada, LV č. 39,
kataster Obce Kysta v celkovej sume 2100.-€, za účelom zvýšenia kvality životného
prostredia v obci.
Hlasovanie: za: 5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef
Borčík, Bc. Miroslav Havrilčák/.
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:

Daniel Kolesár

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

Bc. Miroslav Havrilčák

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 202/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
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, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 203/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 20. 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
a/ Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. navrhuje
b/ Zistiť vlastnícky vzťah k pozemku po ľavej strane futbalovej šatne, čo pre obec znamená
dať vyhotoviť geometrický plán

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 204/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 6 Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2017
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
2017

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 205/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 7. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. berie na vedomie
1. Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok
2017
2. Individuálnu výročnú správu Obce Kysta za rok 2017

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 206/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
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. 3/2018 podľa predlohy a zároveň poveruje
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 207/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 10. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy o NFP z prostriedkov
Environmentálneho fondu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na – Denné
centrum pre mládež a dôchodcov“.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zamieta
a/ Zapojiť sa do výzvy s projektom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na
- Denné centrum“.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
b/ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy bývalej MŠ na - Denné centrum“ riešiť
z vlastných prostriedkov obce

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 208/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 11. Prejednanie žiadosti od spoločnosti DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01
Žilina, ktorá
požiadala o opätovné vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej
hry/stávkovej kancelárie na prevádzke pohostinstvo
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2022 na
území obce Kysta, prevádzka Pohostinstvo, Hlavná ulica č. 41, 076 02 Kysta, v prospech
žiadateľa, DOXXbet, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46 831 878, DIČ: 2023592714.
Poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie
v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia.

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 209/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 12. Akcia “Jar - jeseň života”
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schvaľuje
Akciu „Jar - jeseň života“ na deň 04.11.2018

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 210/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 13. Informácia o stave projektu “Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v združení obcí Rovina
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Informáciu o stave projektu “Predchádzanie
komunálnych odpadov v združení obcí Rovina

Kysta, 24.9.2018

vzniku

biologicky

rozložiteľných

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 211/2018
z 21 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

24.9.2018

K bodu č. 14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zámer Obce Kysta na odkúpenie pozemku od pána Gohlera, p.č. 1429/52, vo výmere 558
m2, - zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 1429/53, vo výmere 1258 m2 – záhrada, LV č. 39,
kataster Obce Kysta v celkovej sume 2100.-€, za účelom zvýšenia kvality životného
prostredia v obci.

Kysta, 24.9.2018

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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