Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

17.9.2015.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Poslanci : Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár
PaedDr. Júlia Kopinecová
Neprítomní: Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček
Ďalší prítomní: Ing. Monika Hudačková - kontrolórka obce, Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: Marta Džupinová, Alžbeta Krajčíková
Ospravedlnení poslanci: 2
Neospravedlnení poslanci: 0
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Informácia o plnení uznesení
6. Informácia o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia
a modernizácia VO v obci Kysta“
7. Finančný dar poslanca Štefanca vo výške 410,30 Eur – na účelové využitie- zakúpenie
počítača
8. Zákon č.79/2015 – Zákon o odpadoch – povinnosť obcí zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu.
9. Prejednanie a schválenie ceny za m2 na nákup pozemku „Kapuscanka“. Zakúpený
pozemok bude slúžiť verejnosti ako oddychová zóna obce.
10. Výročná správa za rok 2014
11. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2014
12. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
13. Rozpočtové opatrenie č.3/2015

14. Prejednanie akcie „Úcta k starším!“
15. Rôzne - projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka na ul.Hlavnej
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. 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: Bc Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 3 poslanci / Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
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. Informácia o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia
a modernizácia VO v obci Kysta“
7. Finančný dar poslanca Štefanca vo výške 410,30 Eur – na účelové využitie- zakúpenie
počítača
8. Zákon č.79/2015 – Zákon o odpadoch – povinnosť obcí zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu.
9. Prejednanie a schválenie ceny za m2 na nákup pozemku „Kapuscanka“. Zakúpený
pozemok bude slúžiť verejnosti ako oddychová zóna obce.
10. Výročná správa za rok 2014
11. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2014
12. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
13. Rozpočtové opatrenie č.3/2015
14. Prejednanie akcie „Úcta k starším!“
15. Rôzne - projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka na ul.Hlavnej
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu.
1. Starostka obce oboznámila poslancov o prebiehajúcej a končiacej dobrovoľníckej službe
pre nezamestnaných.
2. Dňa 20.8.2015sa naša obec zúčastnila školenia v Hrani. Cieľom školenia bola výučba
prvej pomoci, ošetrenie zlomenín, vyprosťovanie ranených z motorového vozidla
a podobne. Dňa 5.9.2015 sa v Hrani zúčastnili ukážky záchranných prác pri mimoriadnej
udalosti p. Katarína Naďová a Dávid Danko, za čo im patrí poďakovanie. Organizátorom
ukážky bol Červený kríž, Trebišov.
3. Dňa 26.8.2015 sa uskutočnil výlet pre deti a zamestnancov obce do lesa na opekanie
špekáčiek a slaninky za účasti Grécko-katolíckeho farára z Novosadu.
4. S úspechom a účasťou sa stretla akcia „Zamykanie prázdnin a varenie zamešky“. Táto
akcia sa konala za účasti grófky Ilony Way, ktorú predstavovala Mariana Džupinová.

5. Súťaž o najkrajšiu predzáhradku vyhrala Dimunová Mária, ktorej výhra bude odovzdaná
po dohode.
6. K 17.9.2015 boli ukončené práce na čistení priekopy od Šikory až po most pri rodinnom
dome č. 1. Poďakovanie patrí aj Ing. Jozefovi Slivkovi, ktorý nám zapožičal plošinu na
odvoz nánosu.
7. V budove materskej školy boli natreté farbou z vonkajšej strany okná, pumpa a zábradlie
v parčíku.
8. V budove materskej školy sa vytvorili podmienky na pohybové aktivity našich žien.
9. Na cintorín bolo umiestnené drevené kompostovisko na biologický odpad a kontajnery na
triedenie skla a plastov. Je otázne, či občania využijú možnosť triedenia odpadu
z cintorína.
10. Vďaka patrí našim futbalistom, ktorí reprezentujú našu obec na futbalových zápasoch.
Vzájomná spolupráca prebieha pri praní dresov a podobne.
Uznesenie č. 49/2015
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 / Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ.
Predložila starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené, až na uznesenie č. 48/2015. Je potrebné vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov, na
ktorých je vybudovaný existujúci chodník a rigol. Jednanie sa zvolá až po ukončení projektovej
dokumentácie a určení výmer.
Uznesenie č.50/2015
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 z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Informácia o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Kysta“.
Starostka obce oboznámila poslancov s doručenými ponukami na vykonanie stavebných prác :
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kysta„ Otváranie obálok s ponukami
doručenými na vyššie uvedený predmet zákazky sa uskutočnilo v súlade s ust. § 100 odst. 6
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o obstarávaní. Zároveň predložila poslancom návrh svetla víťaznej ponuky a oboznámila ich
s termínom realizácie uvedenej rekonštrukcie verejného osvetlenia v prípade, že naša žiadosť
bude schválená.
Uznesenie č. 51/2015 :
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 výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia a
modernizácia VO v obci Kysta“.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Finančný dar poslanca Štefanca vo výške 410,30 Eur – na účelové využitiezakúpenie počítača.
Starostka obce oboznámila poslancov o prijatom dare od Veľvyslanectva Taiwan, so sídlom v
Bratislave vo výške 410,30€, na kúpu počítačovej zostavy. Počítačová zostava bola zakúpená
v sume 359.-€ a rozdiel bude použitý na stoličku, stolík, poprípade na kúpu vianočného
osvetlenia.
Uznesenie č. 52/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
finančný dar od Veľvyslanectva Taiwan, so sídlom v Bratislave.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Zákon č.79/2015 – Zákon o odpadoch – povinnosť obcí zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu.
Starostka obce oboznámila poslancov o novom zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Tento zákon
prináša zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a taktiež nastavuje pravidlá
nakladania s BRKO. Podľa tohto zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu. Obec Kysta produkuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorína a verejnej zelene. Oboznámila poslancov aj s možnosťou
zapojiť sa do projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. Projekt bude
financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita
životného prostredia. S možnosťou zapojiť sa do uvedeného projektu poslanci jednohlasne
súhlasili a schválili aj 5 %-tné spolufinancovanie k pripravovanému projektu na domáce
kompostovanie.
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
plánované spolufinancovanie vo výške 5% v maximálnej hodnote 1546,40€ pri
pripravovanom projekte na domáce kompostovanie.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9. Prejednanie a schválenie ceny za m2 na nákup pozemku „Kapuscanka“.
Zakúpený pozemok bude slúžiť verejnosti ako oddychová zóna obce.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na sume 1.-€ za m2. Problémom je vysporiadanie dedičstva po
nebohom Dankovi, ktoré je nákladnejšie ako samotný pozemok.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
kúpu pozemkov v lokalite "Kapuscanka", a to konkrétne:
- pozemok, parcela CKN, č. 104/1, záhrady o výmere 152 m2, zapísaná na LV č. 294, KÚ Kysta,
- pozemok, parcela CKN, č. 104/2, záhrady o výmere 149 m2, zapísaná na LV č. 215, KÚ Kysta,
- pozemok, parcela CKN, č. 104/3, záhrady o výmere 147 m2, zapísaná na LV č. 293, KÚ Kysta,

- pozemok, parcela EKN, č. 104/4, záhrady o výmere 138 m2, zapísaná na LV č. 403, KÚ Kysta,
to všetko za jednotkovú cenu 1.-EUR/m2, za účelom zriadenia oddychovej zóny v Obci Kysta.
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Výročná správa za rok 2014.
Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ
Uznesenie č. 55/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
Výročnú správu obce Kysta za rok 2014.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2014.
Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ
Uznesenie č. 56/2015 :
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 nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2014..
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 12. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2014.

Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ
Uznesenie č. 57/2015 :
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 audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2015.
V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.
Uznesenie č. 58/2015 :
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. 3/2015podľa skutočného plnenia a zároveň
poveruje starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 14. Prejednanie akcie “Úcta k starším”.
P. starostka navrhla uskutočniť deň pre dôchodcov „Úcta k starším“, kde by sa podával rezeň,
šalát, zákusok, káva. Pohostenie by bolo vo vlastnej réžii, pretože rýchlu rotu si nemôžeme
dovoliť z dôvodu nedostatku financií. Prítomní poslanci sa zhodli na termíne 18.10.2015.
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje akciu “Úcta k starším” na 18.10.2015 s pohostením.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová/

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 15. Rôzne.
1.Starostka obce oboznámila poslancov o autobusových spojoch, ktoré boli prejednané na porade
dňa 16.9.2015. Vyzvala poslancov o nahlásenie akejkoľvek zmeny v autobusových spojoch, o
ktorej by mali vedomosť.
2. Starostka obce oboznámila poslancov o navrhovanej zmluve , ktorej predmetom je zhotovenie
diela. V tejto zmluve sa zhotoviteľ zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo za dojednanú
cenu. Dielom sa rozumie vybudovanie kamerového systému v obci Kysta, ktoré pozostáva
z dodania, umiestnenia a montáže kamier, implementácie a konfigurácie kamerového systému
v súlade s položkovitým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, čo poslanci
jednohlasne schválili.
3.Firma Junior Game požiadala o opätovné potvrdenie súhlasu na prevádzkovanie stávkových
hier, čo poslanci jednohlasne schválili.
4.Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou uzatvoriť zmluvu s firmou BOROLO
ohľadom vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2014-20120 pre opatrenie 7. Cena za zhotovenie diela predstavuje 950.-€, čo poslanci
jednohlasne zamietli.
5.Starostka oboznámila poslancov s podaním žiadosti o dotáciu na zakúpenie 50 ks stolov a
200ks stoličiek do kultúrneho domu, plus informačnú tabuľu. Poslanci zobrali na vedomie
podanie žiadosti a súhlasili s podaním.
6.Prejednávala sa aj zverejnená výzva Environmentálneho fondu, do ktorej sa obec plánuje
zapojiť. Jednalo by sa o výmenu kúrenia v KD a uteplenie strechy v novostavbe obecného úradu.
K tejto výzve je potrebná 5%-tná spoluúčasť. Termín na doručenie žiadosti je 9.10.2015.
Súčasťou výzvy je projektová dokumentácia so všetkými náležitosťami, ako aj s rozpočtom.
7.Poslanci sa zhodli na odpredaji, resp. zošrotovaní obecnej skriňovej AVIE, ktorá je tohoto času
dopravným išpektorátom vyradená z evidencie a ktorá má nulovú majetkovú hodnotu.
Uznesenie č. 60/2015
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 vybudovanie kamerového systému v obci Kysta.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- umiestnenie a prevádzkovanie stávkového terminálu v Obci Kysta, prevádzka
Pohostinstvo, na ulici Hlavná č. 41, 076 02 Kysta, v prospech žiadateľa, JUNIOR GAME
spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 31 399 878, to všetko na dobu neurčitú,
- poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie stávkového
terminálu v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia,
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu v rámci aktivity L2.
Uznesenie č. 63/2015
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 podanom projekte na zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu.
zamieta
uzatvoriť zmluvu s firmou BOROLO ohľadom vypracovania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-20120 pre opatrenie 7.
Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Odpredaj obecnej AVIE.
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 16. Diskusia.
Do diskusie sa prihlásila PaedDr. Júlia Kopinecová ohľadom žumpy, ktorá je umiestnená vo
dvore bývalej MŠ a je prepojená na jej súkromnú žumpu, aby sa obec spolupodieľala na výťahu
fekálií, nakoľko sa v škôlke perú dresy hráčov futbalu + ostatné pranie. P. starostka predložila FA
z VVaK, Trebišov, ktorú obec zaplatila za výťah žumpy z budovy kultúrneho domu a zároveň zo
žumpy osadenej v MŠ. Suma za likvidáciu odpadových vôd z verejného priestranstva a MŠ bola
112,82€.
Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30hodine.
Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.
Zapísala: Monika Pregová
Overovatelia: Bc. Miroslav Havrilčák
Daniel Kolesár

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

Uznesenie č. 49/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
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, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 50/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ

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, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 51/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 6. Informácia o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Kysta“

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 výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia a
modernizácia VO v obci Kysta“.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 52/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 7. Finančný dar poslanca Štefanca vo výške 410,30 Eur – na účelové využitiezakúpenie počítača
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
finančný dar od Veľvyslanectva Taiwan, so sídlom v Bratislave.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 53/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 8. Zákon č.79/2015 – Zákon o odpadoch – povinnosť obcí zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plánované spolufinancovanie vo výške 5% v maximálnej hodnote 1546,40€ pri
pripravovanom projekte na domáce kompostovanie.
Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 54/2015

z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 9. Prejednanie a schválenie ceny za m2 na nákup pozemku „Kapuscanka“.
Zakúpený pozemok bude slúžiť verejnosti ako oddychová zóna obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
kúpu pozemkov v lokalite "Kapuscanka", a to konkrétne:
- pozemok, parcela CKN, č. 104/1, záhrady o výmere 152 m2, zapísaná na LV č. 294, KÚ Kysta,
- pozemok, parcela CKN, č. 104/2, záhrady o výmere 149 m2, zapísaná na LV č. 215, KÚ Kysta,
- pozemok, parcela CKN, č. 104/3, záhrady o výmere 147 m2, zapísaná na LV č. 293, KÚ Kysta,
- pozemok, parcela EKN, č. 104/4, záhrady o výmere 138 m2, zapísaná na LV č. 403, KÚ Kysta,
to všetko za jednotkovú cenu 1.-EUR/m2, za účelom výstavby oddychovej zóny v Obci Kysta.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 55/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu 10. Výročná správa za rok 2014

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
Výročnú správu obce Kysta za rok 2014.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 56/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 11. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za
rok 2014

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 nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2014.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 57/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 12. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2014
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 audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 58/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu 13. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2015.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015podľa skutočného plnenia a zároveň
poveruje starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 59/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 14. Prejednanie akcie “Úcta k starším”

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
akciu “Úcta k starším” na 18.10.2015 s pohostením.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 60/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015

K bodu č. 15. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmluvu o dielo na vybudovanie kamerového systému v obci Kysta.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 61/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015
K bodu č. 15. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- umiestnenie a prevádzkovanie stávkového terminálu v Obci Kysta, prevádzka
Pohostinstvo, na ulici Hlavná č. 41, 076 02 Kysta, v prospech žiadateľa, JUNIOR GAME
spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 31 399 878, to všetko na dobu neurčitú,
- poveruje starostu obce vydaním súhlasu na umiestnenie a prevádzkovanie stávkového
terminálu v prospech žiadateľa v intenciách schváleného uznesenia.

Kysta, 7.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 62/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015

K bodu č. 15. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu v rámci aktivity L2.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 63/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015

K bodu č. 15. Rôzne
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 podanom projekte na zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu.
zamieta
uzatvoriť zmluvu s firmou BOROLO ohľadom vypracovania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-20120 pre opatrenie 7.
Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 64/2015
z 8 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 17.9.2015

K bodu č. 15. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj, resp zošrotovanie obecnej AVIE – TV944BI.

Kysta, 17.9.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

