Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

17.2.2015.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce
Poslanci : Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár
PaedDr. Júlia Kopinecová
Neprítomní: Ďalší prítomní: Eva Danková-kontrolórka obce, Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0
PROGRAM :
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu
4.Prejednanie - výrub topoľov
5.Prejednanie a 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.Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta
7.Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
8.Prejednanie vypracovania projektu na chodníky
9.Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh a schválenie uznesení
12.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: Jozef Borčík, Daniel Kolesár
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav

Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti:

0

zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Prejednanie - výrub topoľov
5. Prejednanie a 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. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta
7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
8. Prejednanie vypracovania projektu na chodníky
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh a schválenie uznesení
12. Záver

K bodu 4. Prejednanie - výrub topoľov.
Starostka obce predložila poslancom zložku o výrube topoľov /žiadosť, petíciu, súhlas vlastníkov,
resp. spoluvlastníkov/. Topole majú minimálne 25 rokov. Petíciu za výrub topoľov podpisalo 78
občanov obce Kysta. Po konzultácii so životným prostredím na Mestskom úrade v Trebišove je
petícia na výrub nedostačujúca a k výrubu je potrebný súhlas všetkých vlastníkov
/spoluvlastníkov/ parciel. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie určil
Mesto Trebišov, ako príslušný orgán ochrany prírody na konanie vo veci vydania súhlasu na
výrub drevín. Pôvodných vlastníkov pozemku konkrétne na parcele od futbalovej šatne do Z.
Branče je 21. Starostka uviedla, že riešime 3 parcely. Oboznámila ich s listom, ktorý bol zaslaný
vlastníkom, /spoluvlastníkom/ parciel. Súhlas s výrubom drevín k 17.2.2015 doručilo obci 18
vlastníkov, spoluvlastníkov parciel, na ktorých sa sporné dreviny nachádzajú. V prípade

nesplnenia podmienky o súhlase všetkých vlastníkov, spoluvlastníkov, podľa informácii bude
konanie prerušené. Ďalšie informácie až po jednaní s Mestom Trebišov, odbor životného
prostredia. P. Hatrák Michal mal pripomienku, že je potrebný orez náletových drevín /javorov/,
ktoré sú prestárle a spôsobujú alergické reakcie u ľudí a zároveň zanášajú miestne rigoly.
Starostka v budúcnosti plánuje získať pozemky pod ihriskom do vlastníctva obce, z dôvodu
využitia možnosti zapojenia sa do výziev na rekonštrukciu ihriska, šatne a tribúny.
Uznesenie č. 15/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
výrub topoľov na miestnom futbalovom ihrisku.
Hlasovanie:

za:

5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/

proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu č. 5. Prejednanie a 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.
V bode 5. sa prejednával návrh VZN č. 1/1/2015, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke
obce Kysta po dobu 15 dní, následne bude schválený na nasledujúcom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 16/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
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: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu č. 6. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta.
Nakoľko súčasná kontrolórka obce dala výpoveď k 28.2.2015, obecné zastupiteľstvo prerokovalo
výber nového kontrolóra obce. Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Kysta 40 dní pred dňom konania voľby. Do
výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka, ktorá má splnené všetky náležitosti k výkonu

hlavnej kontrolórky. Obecné zastupiteľstvo jej žiadosť prijalo a jednohlasne ju zvolilo za
kontrolórku obce Kysta na obdobie 6 rokov.
Uznesenie č. 17/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. volí
kontrolórku Obce Kysta Ing. Moniku Hudačkovú na odobie 6 rokov.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.
Starostka obce informovala poslancov o podanej žiadosti na MF SR ohľadom verejného
osvetlenia. Celková suma nákladov činí 9300.-€, z toho 10% vlastné zdroje.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu je v štádiu rozpracovania.
Uznesenie č. 18/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
- berie na vedomie podanie žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii miestneho rozhlasu,
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu č. 8. Prejednanie vypracovania projektu na chodníky.
Na podnet p. starostky obecné zastupiteľstvo uvažovalo, na ktorú časť obce sa dá vypracovať
projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vypracovaní projektovej dokumentácie
chodníkov na ulici Hlavnej. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie by boli hradené
z rozpočtu obce. Starostka zdôraznila nutnosť vypracovania uvedenej dokumentácie z dôvodu
pripravenosti na prípadné výzvy, ktoré budú zverejnené.

Uznesenie č. 19/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie chodníkov na ulici Hlavnej.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu 9. Rôzne.
a/ P. starostka obce informovala poslancov o odoslaných žiadostiach na Úrad Vlády SR, Úrad
KSK, Prezidentovi SR, Ministerstvo kultúry SR o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na zakúpenie starého gazdovského domu. Odpovede z uvedených inštitúcii boli
záporné. Ďalšia žiadosť išla na OR HaZZ Trebišov, Okresný úrad Trebišov, Prezídium HaZZ
Bratislava ohľadom získania náhradných dielov k spojazdneniu hasičskej striekačky, čo poslanci
zobrali na vedomie.
b/ Na podnet p. Rudolfa Baloga, starostu obce Hrčeľ bolo prerokované zrušenie Zmluvy o
založení mikroregiónu obci HELMEC – združenia obcí, zo dňa 3.9.2004.
Zmluva zastrešovala mikroregión obcí Helmec. Bol prejednaný návrh na zrušenie zmluvy o jej
založení zo dňa 3.9.2004. Tento mikroregión nespĺňa predmet svojej činnosti a podľa zmluvy na
jeho zrušenie je potrebný súhlas všetkých troch partnerov, prerokovaný na obecnom
zastupiteľstve jednotlivých obcí. Obec Kysta so zrušením súhlasí.
Uznesenie č. 20/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí so
zrušením Zmluvy o založení mikroregiónu obci HELMEC – združenia obcí.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
c/ P. starostka prečítala prítomným poslancom list z prokuratúry, ohľadom upozornenia
prokurátora za účelom odstránenia porušenia § 36 ods.7 písm. C/ zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Obec Kysta do 30 dní oznámi okresnej prokuratúre, že prijala 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.
Uznesenie č. 21/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo:
–Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušenia § 36 ods.7 písm. C/ zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
–Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh 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. Návrh VZN č. 1/1/2015 bude podľa zákona po
zverejnení schválený.
–Obec Kysta bude v budúcnosti rešpektovať platné právne predpisy.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
d/ P. starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu o poskytovaní právnych služieb
AKF/1/2015. Predmetom zmluvy je poskytovanie právnej, poradensko-konzultačnej činnosti v
oblasti výkonu samosprávy, čo poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 22/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb AKF/1/2015.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
e/ P. starostka predložila poslancom návrh zmluvy na schválenie o poskytovaní služieb v oblasti
verejného obstarávania. Tento návrh nebol poslancami schválený.
Uznesenie č. 23/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. nesúhlasí
s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
f/ Starostka na stretnutí s Marekom Dimunom prejednala umiestnenie zastávky. Súhlasil
umiestniť do polovice chodníka rúru a zasypať. Je to iba prechodné riešenie, kým budú
zverejnené výzvy a autobusová zastávka sa zrekonštruuje ako celok. P. Havrilčák mal vedomosť
o tom, že Dimun požaduje ponechať 1 meter od mostíka, aby si ho mohol vyčistiť. Poslanci sa
jednohlasne dohodli na tom, aby Marek Dimun dal písomný súhlas na úpravu autobusovej
zastávky pred jeho dvorom.
Uznesenie č. 24/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. doporučuje
aby Marek Dimun dal písomný súhlas na úpravu autobusovej zastávky.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
g/ Kontrolórka p. Danková prečítala správu o kontrole za január/2015, čo poslanci zobrali na
vedomie.
Uznesenie č. 25/2015 :
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 kontrole za január/2015.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
h/ P. starostka poinformovala poslancov o zostatkoch v pokladni, na účtoch a o tom, že 10. mája
plánuje uskutočniť akciu “Deň matiek”, “Deň obce” navrhla na 9.8.2015, t.j. nedeľu, s čím
poslanci jednohlasne súhlasili. Predstavy p. Starostky sú takéto: Ekumenická svätá omša
Futbal - domáci proti pristašom

Súťaže pre mládež
Ľudová veselica
Oboznámila poslancov aj s novou webovou stránkou. Dňa 14.3.2015 starostka plánuje
uskutočniť brigádu na upratanie odvodňovacieho kanála na ulici Dlhej.
Uznesenie č. 26/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje
10.mája 2015 uskutočniť akciu “Deń matiek”
9.8.2015, uskutočniť akciu “Deň obce”
14.3.2015 uskutočniť brigádu na upratanie odvodňovacieho kanála na ulici Dlhej.
Hlasovanie:

za: 5 poslanci / Jozef Borčík, Ing Jozef Ďurček, Bc. Miroslav
Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti :

0

zdržal sa: 0
K bodu č. 10. D i s k u s i a
Diskusiu otvorila Mgr. Borčíková Helena, starostka obce. Oboznámila poslancov s prácami
na budove materskej školy, upratala sa kuchyňa, chodby, do sociálnych zariadení sa zakúpi jedna
batéria a jedno WC. P. Havrilčák navrhol zriadiť vývarovňu pre dôchodcov a zamestnancov obce,
taktiež pre zamestnancov podnikateľov v obci. P. starostka navrhla možnosťvyužitia bývalej
materskej školy na zriadenie denného stacionáru pre dôchodcov.
Týmto bol program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka
poďakovala všetkým za účasť, zvlášť poďakovala p. Eve Dankovej za jej doterajšiu prácu
kontrolórky a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hodine.
Uznesenia sú prílohou zápisnice.
Zapísala: Monika Pregová

Overovatelia: Jozef Borčík
Daniel Kolesár

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

…...........................................................
Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

Uznesenie č. 15 /2015
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015

K bodu 4. Prejednanie - vý rub topo ľov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výrub topoľov na miestnom futbalovom ihrisku.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce
Uznesenie č. 16/201 5

zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 5. Prejednanie a 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.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
VZN č.
1 /1/2015 o spô so be náhrad ného záso bo vania vo do u a náhrad ného
od vád zania o dpado vých vô d a o zneško d ňo van í o bsahu žú mp pod ľa miest nych
po d mieno k na úze mí o bce Kyst a.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá

st aro st ka o bce
Uznesenie č. 17 /2015
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 6. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
ko nt ro ló rku Obce Kyst a I ng. Mo nik u Hudačko vú na o do bie 6 roko v.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce

Uznesenie č. 18/201 5
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
- berie na vedomie podanie žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
-

schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia,

- berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii miestneho rozhlasu,

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá

st aro st ka o bce
Uznesenie č. 19 /2015
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 8. Prejednanie vypracovania projektu na chodníky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vypr aco vanie pro jekto vej do ku ment ácie cho dníko v na u lic i Hlavne j.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce

Uznesenie č. 20/201 5
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí so zrušením
Zmluvu o založení mikroregiónu obci HELMEC – združenia obcí.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá

st aro st ka o bce
Uznesenie č. 21 /2015
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
–upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušenia § 36 ods.7 písm. C/ zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
–Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh 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. Návrh VZN č. 1/1/2015 bude podľa zákona po
zverejnení schválený.
–Obec Kysta bude v budúcnosti rešpektovať platné právne predpisy.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce
Uznesenie č. 22/201 5

zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb AKF/1/2015.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce
Uzn esenie č. 23/201 5

zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu č. 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
nesúhlasí
s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce
Uznesenie č. 24/201 5

zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
doporučuje
aby Marek Dimun dal písomný súhlas na vybudovanie a úpravu autobusovej zastávky.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá

st aro st ka o bce
Uzn esenie č. 25/201 5
zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu 9. Rôzne.
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 kontrole za január/2015.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá
st aro st ka o bce
Uznesenie č. 26/201 5

zo 4.ro kovan ia Ob ecného za stupiteľst va Obce K ysta zo dňa 17.2. 2015
K bodu 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Dňa 10.mája 2015 uskutočniť akciu “Deň matiek”,
Dňa 9.8.2015, uskutočniť akciu “Deň obce”
Dňa 14.3.2015 uskutočniť brigádu na upratanie odvodňovacieho kanála na ulici Dlhej.

Kyst a, 1 7.2.20 15

Mgr. Helena Bo rčíko vá

st aro st ka o bce

