Zápisnica
zo 7 zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kysta,
konaného dňa 6.7.2015.
Prítomní: Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
Poslanci:
Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček,
Neprítomní: PaedDr. Júlia Kopinecová, Bc. Miroslav Havrilčák
Ďalší prítomní: Monika Pregová, referentka OCÚ, Ing. Lenka Palaščáková, PhD.
Verejnosť: Alžbeta Krajčíková
PROGRAM:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu
4.Správa o činnosti obecného úradu
5.Informácia o plnení uznesení
6.Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysta
7.Smernica č. 1/6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
8.Informácia o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Kysta“
9.Rôzne
10.Diskusia
11.Schválenie uznesení
12.Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Helena Borčíková, starostka obce . Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 2
Neospravedlnený poslanci: 0
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Ďurček, Jozef Borčík
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček,/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu
4.Správa o činnosti obecného úradu
5.Informácia o plnení uznesení
6.Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysta
7.Smernica č. 1/6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
8.Informácia o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Kysta“
9.Rôzne
10.Diskusia
11.Schválenie uznesení
12.Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu
1.Starostka obce oboznámila poslancov o účasti na riadnom valnom zhromaždení VVS v
Košiciach, kde obec vlastní 2204 akcií v hodnote 73 159,40€. Čo sa týka akciií, ktoré vlastníme
vo VVS, sú obchodovateľné, je možnosť ich odpredať, ale hodnota by bola oveľa nižšia, takže je
to riešenie pre obec iba v krajnom prípade. Upozornila na skutočnosť, že v poslednom čase z
obecného vodovodu tiekla špinavá voda, pravdepodobne to spôsobila porucha, ktorá bola
odstránená zo strany VVS.
2. Dňa 26.6.2015 FK Kyščanka reprezentovala našu obec na V. ročníku festivalu nárečového
divadla MIHAĽOVSKI DESKI s ľudovým vystúpením „Lem že by sme v haňbe neostali“, ktoré
bolo veľmi pekne odprezentované. Záznam z vystúpenia je zverejnený Michalovskou televíziou.
3.Dňa 20.6.2015 sa v spolupráci Obce Kysta a Futbalového klubu uskutočnil mini futbalový
turnaj na miestnom multifunkčnom ihrisku, so začiatkom o 9,00 hodine. Akcia sa stretla s
kladným hodnotením.
4.Práce na autobusovej zastávke sa zo strany zamestnancov obecného úradu ukončili. Obec je v
jednaní so Správou ciest KSK ohľadom vyasfaltovania priestorov na prístavnej ploche autobusov.
5.Výťažok z obecného blšáku vo výške 28.-€ bude príjmom do obecnej pokladne. Tovar, ktorý sa
nepredal zobrala charita.
Uznesenie č. 43/2015:

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 /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu plnenia uznesení previedla p. starostka obce a konštatovala, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zastupiteľstvách boli splnené:
Projekt na chodníky, na ulici Hlavnej spracuváva projekčná kancelária.
Projekt na verejné osvetlenie je v štádiu realizácie.
Vlastníkom „Kapuscanky“ bol zaslaný list ako ponuka na odkúpenie. Všetci vlastníci súhlasia s

odpredajom, nakoľko je o tento priestor záujem aj zo súkromného sektoru, počkáme na ich
rozhodnutie. Kúpa kapuscanky nie je jednoduchá, pretože je tam viac vlastníkov, niektorí sú už
nebohí, čo spôsobí nutnosť obnoviť dedičské konanie zo strany dedičov, záujem obce o
kapuscanku je z estetického hľadiska.
K rodinnému domu súpisné číslo 36 iba toľko, že bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve, je
potrebné zložiť zálohu vo výške 600.-€.
Vaníkovej dvor a záhrada je po dohode s vlastníkom vyčistený,
Uznesenie č. 44/2015:
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
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysta
Nakoľko vstupujeme do výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, jednou z
povinných príloh je aj platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obecný PHSR už
stratil platnosť, ale je možnosť v ňom pokračovať kým sa nevypracuje nový. Starý PHSR počíta s
rekonštrukciou verejného osvetlenia, čo je v prospech veci. Nový PHSR sa spracováva a
predbežná cena za jeho spracovanie je 700.-€ pre členov MAS TOKAJ ROVINA. Poslanci
jednohlasne schválili predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Kysta.

Uznesenie č. 45/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. s ch v a ľ u j e :
- predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kysta schváleného
uznesením obecného zastupiteľstva č. 6, dňa 14.6.2008 do schválenia nového Programu rozvoja
obce.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7. Smernica č. 1/6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej
činnosti
So Smernicou oboznámila poslancov Hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ ju zobrali na
vedomie.
Uznesenie č. 46/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Smernicu č. 1/6/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8. Informácia o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Kysta“
Starostka obce predložila poslancom návrh na svetelno-technickú štúdiu, ktorú si mohli pozrieť.
V obci máme 54 svetiel, ktoré už nespĺňajú požadované kritéria. Podľa prepočtov v obci musí
byť napojených 104 svetelných bodov. Nové svetlá nám prinesú určitú úsporu elektrickej energie.
V prípade schválenia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kysta“
hradíme iba verejné obstarávanie vo výške 500€ a svetelno technická štúdia bude preplatená z
fondov. Cena za štúdiu je stanovená v celkovej výške 468.-€, /t.j. 4,5€x104 svetiel/. Ak bude
projekt úspešný obec sa na realizácií podieľa 5%-tnou spoluúčasťou.

Uznesenie č. 47/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Informáciu o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Kysta“
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Rôzne
V rôznom oboznámila starostka poslancov o výsledku projektu „kamerový systém v obci Kysta“,
ktorý bol vyhodnotený a Obci Kysta bola pridelená dotácia vo výške 5000.-€ na umiestnenie 5
ks kamier v obci za 20%-tnej spoluúčasti obce. Je potrebné urobiť výberové konanie, nakoľko to
nie sú služby bežne dostupné. Podľa informácii VSD nesúhlasí s umiestnením kamier na ich
elektrické stĺpy, čo znamená, že ak nedostaneme súhlas od VSD musíme si osadiť vlastné stĺpy.
Žiadosť o súhlas na umiestnenie kamier do VSD sme zaslali, počkáme na odpoveď. Kamery
plánujeme osadiť k obecnému úradu, do škôlky, do centra pred zastávku, na multifunkčné ihriko,
/tu je potrebné dostať elektriku/ a jednu pri vstupe do obce smerom od Novosadu. Prítomní
poslanci jednohlasne schválili projekt a realizáciu kamerového systému v Obci Kysta.
Uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Projekt a realizáciu kamerového systému v Obci Kysta
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
V súčasnosti prebiehajú práce na projekte „Rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej“. Geodeti
sa dopracovali k tomu, že pozemok pod chodníkom a rigolom, niekde aj v miestnej komunikácii
od p. Kišovej až po p. Sedlicku je v súkromnom vlastníctve. Je potrebné zvolať vlastníkov
chodníka a urobiť s nimi zmluvy na dlhoročný bezplatný prenájom. Hranice sú také aké sú a v
prípade ak nedôjde k dohode nebude možné rekonštrukciu na sporných miestach realizovať. Pri
podávaní žiadosti na projekt musia byť vlastnícke vzťahy jasne zadefinované.
Uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Uzatvoriť zmluvy s vlastníkmi chodníka na ulici Hlavnej na dlhoročný bezplatný prenájom
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/

proti: 0
zdržal sa: 0
Bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Finančná odmena vo výške dane z
nehnuteľnosti za rok 2015. Podmienky súťaže sú zverejnené aj na stránke obce. Hodnotiacou
komisiou budú poslanci obecného zastupiteľstva, zároveň bude možnosť za najkrajšiu
predzáhradku hlasovať anonymne od občanov.
Uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí
s účasťou v hodnotiacej komisii o najkrajšiu predzáhradku v obci
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej oboznámila p. starostka poslancov o začatých prácach na vyčistení priekopy, na ulici Dlhej
a Lúčnej. S čistením sa začalo pri dome Šikorových a pokračovať sa bude až po hrisko. Pred
Šikorom je priekopa suchá, žiaľ smerom ku Hlavnej ceste je vysoký nános rôzneho obsahu,
nakoľko obyvatelia z domov majú odpadové vývody. Hneď vedľa priekopy je živý plot, čo
spôsobuje sťažené podmienky na vyhádzanie nánosu. Padol návrh nechať nános na kopkách v
priekope a potom postupne naložiť na vlečku a odpratať na pole. Bolo by dobré ak by sa do
čistenia priekopy v rámci brigády zapojili obyvatelia bývajúci v priľahlých domoch a vyčistili si
priekopu aspoň na úseku každý pred sebou. Oproti domom neobývaným vyčistí priekopu obec.
Mechanizmus na čistenie priekopy nie je vhodný, pretože poškodzuje kocky.
Uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. doporučuje
zaslať výzvu občanom na ulici Dlhej a Lúčnej na pomoc pri čistení priekopy pred ich domom.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, Daniel Kolesár, Ing. Jozef Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
P. starostka oboznámila poslancov s rozrastajúcimi sa orechmi na miestnom cintoríne. Orechy su
hrozbou na poškodenie pomníkov, čím sú košatejšie, tým sú nebezpečnejšie na zrezanie.
Vzhľadom k tomu, že sa podáva projekt na „Rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci Kysta“ p. starostka poprosila poslancov, aby informovali obyvateľov obce o
tom, že pokazené svetlá verejného osvetlenia sa meniť nebudú, pretože verejné osvetlenie sa
bude riešiť komplexne.

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 h.

Zapísala:

Monika Pregová

Overovatelia: Ing. Jozef Ďurček

Jozef Borčík

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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