Zápisnica
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

14.12.2016.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Prítomní poslanci : Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček,
Daniel Kolesár,
Neprítomní poslanci: 1 z dôvodu PNS,
Ďalší prítomní: Monika Pregová-zapisovateľka, Bc. Marta Džupinová-obecná kronikárka,
Verejnosť: 0
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 od posledného zasadnutia
5. Kontrola uznesení
6. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019
7. Rozpočet obce Kysta na rok 2017 a na roky 2018,2019
8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2016
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 4 poslanci / Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár./
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proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 4 poslanci / Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár. /
proti : 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
Kontrola uznesení
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Rozpočet obce Kysta na rok 2017 a na roky 2018,2019
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce.
- 12.09.2016 preplatenie projektu “Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Kysta“, Obec
Kysta v súčasnej dobe nemá žiadne úverové zaťaženie,
- budovanie chodníkov v areáli obecného parčiku,
- zváranie konštrukcie na oplotení obecného parčíku,
- zásyp chodníkov v obecnom parčíku,
- úprava interiéru podkrovia OcÚ- stierky , maľovanie,
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-

úspešné vyhodnotenie žiadosti na opravu strechy obecného múzea z MF SR - získaná
dotácia vo výške 10.000,- Eur,
október – prieskum trhu na dodanie stolov, stoličiek do KD a informatívnej tabule,
následná dodávka interiérového vybavenia KD: 140 stoličiek, 14 stolov veľkých ,4ks
stolov štvorcových a dodávka informatívnej tabule,
objednávka 3D vianočné gule v množstve 3 ks,
november –ukončené drevené oplotenie v obecnom parčíku,
pokládla betónového poteru v podkroví OcÚ v hodnote 1212.- Eur z vlastných zdrojov,
oprava komínov na budove obecného múzea,
zriadenie elektrickej prípojky v obecnom múzeu,
usporiadanie akcie “Jar a jeseň života“,
december – 1.12.2016 rozhlasová relácia pri príležitosti oslobodenia obce, kladenie
pamätného venčeka k pamätnej tabuli na budove OcÚ,
Príprava adventného venca pred budovou OcÚ, vianočná výzdoba,
04.12.2016 Obecný Mikuláš + rozsvietenie vianočného stromčeka,
na vešanie vianočných ozdôb sme objednali zo strany obce plošinu,
nezamestnaní pracujú na A.č., DS a § 54.

Uznesenie č. 121/2016
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: 4 poslanci // Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sú splnené, okrem uznesenia č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy a
uznesenie č. 120/2016 zriadenie vodovodnej prípojky k futbalovej šatni.
Uznesenie č. 122/2016
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.
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Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďurček, Daniel Kolesár./

PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef

Proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky
2018, 2019
Stanovisko k rozpočtu doručila na obec Ing. Hudačková Monika, kontrolórka obce a na OZ ho
predniesla Monika Pregová so záverom odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu schváliť.
Uznesenie č. 123/2016
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 Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár./
Proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Rozpočet obce Kysta na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Predniesla p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 28.11.2016 na internetovej stránke Obce
Kysta.
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Rozpočet obce Kysta na rok 2017 ako vyrovnaný v sume 72 605€ v príjmovej, ako aj vo
výdavkovej časti.
berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2018 a 2019
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Schvaľuje, že v zmysle zákona 426/2013 Z.z. sa v Obci Kysta nebude uplatňovať programový
rozpočet.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Ďurček, Bc.
Miroslav Havrilčák/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2016
V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.
Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 do výšky skutočného plnenia
31.12.2016 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďurček, Daniel Kolesár./

k

PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Po doručení od kontrolórky obce Kysta predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ.
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2017 a zároveň ju poveruje vykonaním
týchto kontrol za rok 2017.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef
Ďurček, Daniel Kolesár./
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu č. 10. Rôzne
V rôznom p. starostka:
-

Poprosila poslancov o vyjadrenie názoru akou krytinou zastrešiť budovu obecného
múzea. Podľa konzultácie s projektantom padol návrh zakryť strechu slamenou krytinou.
Od p. Havrilčáka padol návrh na plechovú krytinu, pretože pri krytine zo slamy je väčšie
riziko ohňa.

-

Starostka vystúpila s konštatovaním, že podaný projekt cez výzvu Ministerstva
pôdohospodárstva SR, do ktorej sme sa zapojili aj my projektom “Úprava interiéru KD“
bol zrušený a poštou vrátený na obec. Žiaľ spracovanie a podanie projektu “Úprava
interiéru KD“ nás stálo nemalo úsilia a 3777.-€ vo finančnom vyjadrení.
Projekt
„Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta „ ostáva v platnosti. Vyhodnotenie projektu by sa
malo podľa dostupných informácii previesť v 04/2017.
Starostka podala informácie o odpredanom prebytočnom a poškodenom majetku obce, čo
poslanci odsúhlasili. Zápis o vyradení je súčasťou zápisnice.
Bc. Džupinová Marta predniesla poslancom prezentáciu návrhu kroniky Obce Kysta.
Starostka predniesla ústnu žiadosť predsedu ZPB pána Fedora, o posúdenie možnosti
osadenia pamätnej tabule na budove obci priamym účastníkom SNP z našej obce.
Z dôvodu toho, že nie je možné zasahovať do fasády OcÚ padol návrh, aby takáto
pamätná tabuľa bola umiestnená v miestnom parčíku. Na tomto návrhu sa zhodli všetci
prítomní poslanci.

-

Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Vyradenie starých stolov a stoličiek podľa súpisu zo dňa 30.9.2016
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďurček, Daniel Kolesár./

PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef

proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 128/2016
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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Návrh zápisu kroniky Obce Kysta podľa prezentácie.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďurček, Daniel Kolesár./

PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef

proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. zamieta
Osadenie pamätnej tabule priamym účastníkom obce v SNP na budove OcÚ. Zaroveň
schvaľuje osadenie pamätnej tabule po dobudovaní v obecnom parčíku .
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák,
Ďurček, Daniel Kolesár./

PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 15. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00hodine.

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.
Zapísala: Monika Pregová

Overovatelia:

Ing. Jozef Ďurček

……………………………...

Daniel Kolesár

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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Uznesenie č. 121/2016
z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
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.

Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 122/2016
z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu 5. Kontrola uznesení
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, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 123/2016
Z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 6. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky
2018, 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
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 124/2016

z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 7. Rozpočet obce Kysta na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a/ schvaľuje
Rozpočet obce Kysta na rok 2017 ako vyrovnaný v sume 72 605€ v príjmovej, ako aj vo
výdavkovej časti.
b/ berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2018 a 2019.
c/ schvaľuje
V zmysle zákona 426/2013 Z.z. sa v Obci Kysta nebude uplatňovať programový rozpočet.
Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 125/2016
Z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 do výšky skutočného plnenia
31.12.2016 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 14.12.2016

k

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 126/2016
z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2017 a zároveň ju poveruje vykonaním
týchto kontrol za rok 2017.

Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 127/2016
Z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Vyradenie starých stolov a stoličiek podľa súpisu zo dňa 30.9.2016.

Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 128/2016
Z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

Návrh zápisu kroniky Obce Kysta podľa prezentácie.

Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 129/2016
z 14 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.12.2016
K bodu č. 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
zamieta
Osadenie pamätnej tabule priamym účastníkom obce v SNP na budove OcÚ. Zaroveň
schvaľuje osadenie pamätnej tabule po dobudovaní v obecnom parčíku .

Kysta, 14.12.2016

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
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