Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 11.3.2015.
Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce
Poslanci : Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová
Neprítomní: Ing. Jozef Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák
Ďalší prítomní: Ing. Lenka Palaščáková, PhD. - zapisovateľka
Verejnosť: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: 2
Neospravedlnení poslanci: 0
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Informácia o plnení uznesení
Schválenie VZN č. 1/1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kysta
6. Prerokovanie organizačného zabezpečenia obecnej brigády
dňa 14.3.2015
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. 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.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová, Daniel Kolesár
Zapisovateľka: Ing. Lenka Palaščáková, PhD.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Schválenie programu.
Návrhy poslancov k programu – žiadne.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Informácia o plnení uznesení
Schválenie VZN č. 1/1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kysta
6. Prerokovanie organizačného zabezpečenia obecnej brigády
dňa 14.3.2015
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
K bodu 4. Kontrola uznesení:
Kontrolu uznesení previedla starostka obce Mgr. Helena Borčíková
K bodu 5. Schválenie VZN č. 1/1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kysta.
Starostka obce po predchádzajúcej informácii predložila na schválenie VZN č. 1/1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kysta. VZN
č. 1/1/2015 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov.
Uznesenie č. 27/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
VZN č. 1/1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Kysta.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Prerokovanie organizačného zabezpečenia obecnej brigády dňa 14.3.2015.
P. starostka sa dohodla s prítomnými poslancami, že na začiatku plánovanej brigády sa zídu
a dohodnú program brigády podľa aktuálneho počasia a počtu zúčastnených občanov. P. starostka
informovala poslancov, že brigády sa zúčastnia pracovníci aktivačnej služby v obci. V pláne je
vyčistiť odvodňovací kanál v zastavanej časti obce, ktoré je potrebné čistiť ručne, kvôli jeho
súčasného technického stavu.
K bodu 7. Rôzne.
a) P. starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu o dielo na vytvorenie web stránky
obce v dohodnutej cene 280,- € a informovala ich, že zmluva bola konzultovaná s právnikom,
ktorý ju odsúhlasil.
Uznesenie č. 28/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zmluvu o dielo na vytvorenie web stránky obce.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti: 0
zdržal sa: 0
b) P. starostka informovala zastupiteľstvo o výsledku z verejného obstarávania na verejné
osvetlenie a predložila poslancom zápis o vyhodnotení verejného obstarávania na nahliadnutie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie celý priebeh vyhodnotenia a výsledok, že správcom
verejného osvetlenia v obci bude firma Snížik.
c) P. starostka predložila ponuku s možnosťou výhodnej kúpy prenosného ozvučovacieho
systému zn. PORT12VHF-BT, v cene 298,- €, ktoré poslanci odsúhlasili.
Uznesenie č. 29/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
kúpu prenosného ozvučovacieho systému zn. PORT12VHF-BT.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Jozef Borčík, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti: 0
zdržal sa: 0
d) P. starostka predniesla informácie o vodnom kanály v extraviláne obce (Nirheď – Šikora), že
dané územie nemá jasného vlastníka. K tejto skutočnosti padol návrh, aby sa vlastníci vyhľadali
priamo v archíve katastrálneho úradu.
e) P. starostka informovala poslancov, že pozemok pod miestnou zastávkou nemá založený list
vlastníctva. Opäť padol návrh o nájdení vlastníka v archíve katastrálneho úradu.

f) P. starostka informovala poslancov, že uskutočnený orez drevín v obci vykonali elektrikári.
g) P. starostka informovala o menení ističov v obci.
h) P. starostka informovala poslancov o peňažnom dare futbalovému klubu obce a aj o podaní
žiadosti na MF SR v mene klubu.
i) P. starostka informovala poslancov o podaných žiadostiach na MF SR na rekonštrukciu
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.
j) P. starostka oboznámila poslancov so skutočnosťou, že M. Dimun dal písomný súhlas na
úpravu autobusovej zastávky.
K bodu 8. Diskusia.
Diskusiu otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Oboznámila poslancov s prácami na
budove materskej školy, konkrétne s prácami na úprave chodby a príprave obecnej knižnice na jej
opätovné otvorenie. A p. starostka oboznámila poslancov o príprave programu detí k príležitosti
dňa matiek.
K bodu 9. Návrh a schválenie uznesení:
Uznesenia sú prílohou zápisnice.
K bodu 10. Záver:
Verejnú schôdzu ukončila a prítomným sa za účasť poďakovala starostka obce p.
Mgr. Helena Borčíková.
Zapísala:

Ing. Lenka Palaščáková, PhD

Overovatelia: PaedDr. Júlia Kopinecová
Daniel Kolesár

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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