Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa

16.11.2015.

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce,
Poslanci : Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová
Neprítomní: Bc. Miroslav Havrilčák
Ďalší prítomní: Ing. Monika Hudačková - kontrolórka obce, Monika Pregová-zapisovateľka
Verejnosť: Alžbeta Krajčíková
Ospravedlnení poslanci: 1
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Správa o činnosti obecného úradu
Informácia o plnení uznesení
Prerokovanie zmluvy o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
7. Prerokovanie platu starostu
8. Prerokovanie potreby úveru k schválenému nenávratnému finančnému príspevku na
podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS – 1501/
9. Prerokovanie vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach/ - a/ rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia rigolov
- b/ rekonštrukcia kuchyne a sociálneho zariadenia v budove KD
10. Prerokovanie a schválenie „ Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností“
11. Bezpečnostný projekt
12. Určenie inventarizačnej komisie
13. Oboznámenie o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR
14. Výrub topoľov – výber dodávateľa
15. Odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav
16. Prerokovanie akcie „ Mikuláš 2015“
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválenie uznesení
20. 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: Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová
Zapisovateľka: Monika Pregová
Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
Návrhy poslancov k programu – žiadne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel
Kolesár/
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. Prerokovanie zmluvy o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
7. Prerokovanie platu starostu
8. Prerokovanie potreby úveru k schválenému nenávratnému finančnému príspevku na
podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS – 1501/
9. Prerokovanie vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach/ - a/ rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia rigolov
- b/ rekonštrukcia kuchyne a sociálneho zariadenia v budove KD
10. Prerokovanie a schválenie „ Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností“
11. Bezpečnostný projekt
12. Určenie inventarizačnej komisie
13. Oboznámenie o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR
14. Výrub topoľov – výber dodávateľa
15. Odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav
16. Prerokovanie akcie „ Mikuláš 2015“

17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválenie uznesení
20. Záver
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu.
1. Starostka obce oboznámila poslancov s nasledujúcimi aktivitami ako sú vystúpenie
súboru Kyščanka na úcte k starším v Obci Hrčeľ dňa 25.9.2015.
2. Dňa 22 a 23.10.2015 sa p. starostka zúčastnila vzdelávacieho programu VP1: Dobrý deň
samosprávanaša!/VP2: Majetok a financovanie obce. Miestom konania bol Hotel Vinnay,
Vinné jazero.
3. Dňa 9.10.2015 sa konalo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOKAJ –
ROVINA, o.z. v Z. Jastrabí.
4. Dňa 18.10.2015 sa uskutočnila úcta k starším v našej obci. Zúčastnilo sa na nej zhruba 50
občanov v dôchodkovom veku, plus členky súborov, ktorí vystúpili v programe a deti
z Obce Kysta so svojim programom. P. starostka poďakovala prítomným poslancom a ich
manželkám za pomoc a zároveň poďakovala poslancovi Borčíkovi za víno, ktorým prispel
ako sponzor. Súčasťou akcie bolo aj odovzdávanie ďakovných listov a knih pri
príležitosti životného jubilea 70-80 rokov. Akcia vo finančnom vyjadrení nás vyšla cca
240.-€.
5. Ako ste si všimli pri budove OcU je stánok s témou jeseň, na ktorom sa podieľali občania,
ktorí majú záujem o dianie v obci. P. Džupinová Marta dodala postavičku, p. Krajčík a p.
Dimun sa podieľali príprave stánku.
6. Starostka obce oboznámila poslancov s podaným projektom na Environmentálny fond
cez výzvu, do ktorej sa obec zapojila. Ide o výmenu kúrenia v KD a uteplenie strechy v
novostavbe obecného úradu.
Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia so
všetkými náležitosťami, ako aj rozpočtom.
7. Odkúpenie pozemkov “Kapuscanky” je už zrealizované od 6-tich vlastníkov, za maloleté
deti Naďové rozhoduje súd. Návrh na súd podala ich matka Katarína. Obec sa stane
väčšinovým vlastníkom “Kapuscanky”. V dvoch prípadoch Danko a Danková je
potrebné obnoviť dedičské konanie.
8. Od 1.11.2015 cez § 54 pracujú na obci p. Šikorová, p. Naďová Katarína a p. Krajčíková.
Máme dvoch aktivačných, jedného na DS, ďalší traja sú na § 10. Dňa 28.10.2015 v
spolupráci s Obcou Hrčeľ sme vyčistili okolie kríža smerom na Hrčeľ.
9. P. poslanec Kolesár odovzdal p. starostke vyhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny,
kde FK Obec Kysta-dorastenci sa umiestnil na treťom mieste a mužstvo dospelých na
piatom mieste.
Uznesenie č. 65/2015
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: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 8. 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. 66/2015
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: 4 poslanci / Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6. Prerokovanie

zmluvy o dielo na prípravu a vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starostka obce oboznámila poslancov s PHSR Obce Kysta, ktorý bol vypracovaný v roku 2008.
Pre obec je to veľmi dôležitý dokument, ktorý svoju platnosť skončil v roku 2013 a má byť
prepracovaný. Z dôvodu potreby vypracovať nový PHSR ponuku na vypracovanie nám zaslala
firma Borolo, Sobrance spolu so zmluvou. Cena za vypracovanie nového PHSR je
700.-€,
čo pre tak malú obec je pomerne vysoká finančná čiastka. P. starostka doporučila, aby sme si
PHSR vypracovali vo vlastnej réžií.
Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zamieta
podpísať zmluvu o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce

navrhuje
PHSR vypracovať zamestnancami

obce Kysta

Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7. Prerokovanie platu starostu
Plat starostu sa odvíja od počtu obyvateľov v spravovanej obci. Finančné ohodnotenie starostov
obcí upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami.
Plat starostu sa skladá z dvoch zložiek: nárokovateľnej položky /minimálny plat/ a jednej
fakultatívnej položky /odmeny/. Určenie platu starostu obce v rozsahu 100%: priemerná mzda v
národnom hospodárstve za rok 2014 /858 x 1,49/ = 1279.-€ minimálny plat. Plat starostu musí
byť 1 x ročne obecným zastupiteľstvom prerokovaný.
Uznesenie č. 68/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Minimálny plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor. Mgr. Helene Borčíkovej, starostke obce Kysta mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4
odst 1 v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1279.-€ s účinnosťou od
1.1.2015.

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 1 /Jozef Borčík/
Prerokovanie potreby úveru k schválenému nenávratnému finančnému
príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS
– 1501/
K bodu č.

8.

Starostka obce oboznámila poslancov o potrebe čerpania úveru na základe schváleného príspevku
na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS – 1501/ .
Vysvetlila im podmienky a možnosť čerpať úver z Prima Banky a Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky. Po diskusii poslanci dospeli k názoru, že výhodnejšie podmienky na čerpanie
úveru ponúka Slovenská záručná a rozvojová banka, čo aj jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
čerpanie úveru na základe schváleného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia
miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS – 1501/ vo výške 98 621.-€ zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, Košice.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9.Prerokovanie vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach/
- a/ rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia rigolov
- b/ rekonštrukcia kuchyne a sociálneho zariadenia v budove KD
P. starostka prečítala poslancom znenie výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV, opatrenie č. 7. Požiadala poslancov o vyjadrenie, do ktorého podopatrenia
sa zapojiť. Ing. Ďurček vyslovil názor najprv zistiť čo potrebujeme a tak vybrať potrebné podopatrenie.
Starostkyn osobný názor bol rekonštrukcia chodníkov a rigolov na ulici Hlavnej a rekonštrukcia
sociálnych zariadení, kuchyne v kultúrnom dome a priľahlých skladov. Táto výzva je bez spoluúčasti,
maximálne do výšky 100 000.-€. Druhé podopatrenie do výšky 150 000.-€. Výdavky obce by boli na
spracovanie projektu, manažment a verejné obstarávanie. Po diskusii k tomuto bodu poslanci schválili:
1.rekonštrukciu chodníka a rigolov na ulici Hlavnej
2. rekonštrukciu kuchyne, sociálnych zariadení a skladov v budove OcÚ a kult.domu.
Do diskusie vstúpila aj p. Hudačková, kontrolórka obce a spýtala sa p. starostky čo plánuje s budovou
Materskej školy. P. starostka predniesla svoje predstavy, že v tejto budove plánuje do budúcna zriadiť
kancelárie, zasadačku, archív a podobne. Budova terajších kancelárií
by slúžila pre mládež a na
kultúrne vyžitie obyvateľov obce.

Uznesenie č. 70/2015
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 vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach/

Podopatrenie: 7.2. , aktivita č. 1.
rekonštrukciu chodníka a rigolov na ulici Hlavnej
Podopatrenie : 7.4., aktivita č. 1.
rekonštrukciu kuchyne, sociálnych zariadení a skladov v budove OcÚ a kultúrneho domu.

Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Ďurček, Jozef
Borčík/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Prerokovanie a schválenie „ Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností“
Predniesla starostka obce
Uznesenie č. 71/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing.Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11. Bezpečnostný projekt
Predniesla p. starostka
Uznesenie č. 72/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
spracovaný Bezpečnostný projekt Obce Kysta
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0

zdržal sa: 0
K bodu č. 12. Určenie inventarizačnej komisie

Doporučuje zriadiť inventarizačnú komisiu v zložení p. Pregová Monika, Ing. Jozef Ďurček a p.
Alžbeta Krajčíková.
Uznesenie č. 73/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
zloženie inventarizačnej komisie

Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Oboznámenie o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR
V tomto bode p. starostka oboznámila poslancov o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu
vlády SR vo výške 7 000.-€ na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti za účelom na zriadenie
komunitného centra a dedinského múzea.
Uznesenie č. 74/2015 :
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 poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR vo výške 7 000.-€ na
kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 14. . Výrub topoľov – výber dodávateľa
P. starostka oboznámila poslancov, že do prvého výberového kola na výrub topoľov sa nikto
neprihlásil. Poslanci navrhli riešiť výrub topoľov priamym zadaním.

Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. navrhuje
riešiť výrub topoľov priamym zadaním. /Osloviť konkrétnu firmu/.
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 15. Odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav
P. starostka oboznámila poslancov s nutnosťou odstrániť prístavbu na dvore za budovou
materskej školy, pretože jej stav je havarijný, je veľmi poškodená a každú chvíľu hrozí jej
zrútenie. Pretože v tejto prístavbe aj napriek zákazu sa stretáva mládež hrozí, že sa prístavba zrúti
a narobí škody nielen na majetku, ale aj na zdraví.
Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje
odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav /po vybavení povolenia na
odstránenie stavby/
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 16. Prerokovanie akcie „ Mikuláš 2015“
Tu p. starostka ukázala poslancom pozvánku, poprosila ich o pomoc pri osadení vianočného
stromčeka, navrhla pre deti do 15 rokov rozdať Mikulášske balíčky a pozvala poslancov na akciu
dňa 6.12.2015.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje

akciu „Mikuláš“ na 6.12.2015
Hlasovanie: za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík, Ing. Jozef
Ďurček/
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 17. Rôzne
V rôznom starostka obce oboznámila poslancov o zmene zákona o odpadoch a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena tohto zákona bude predmetom rokovania
budúceho zastupiteľstva.
Oboznámila ich s došlou pozvánkou od OR HaZZ na špecializovanú a cyklickú prípravu, ktorá
sa uskutoční na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Trebišove, T. G. Masaryka 13, Trebišov v dňoch
18. 11., 19.11.2015.
Ďalej skonštatovala, že pozemok, na ktorom sú židovské pomníky a ktorý vlastní Židovská obec
je potrebné vyčistiť.
K bodu 18. Diskusia
Diskusiu otvorila p. starostka informáciou o triedení odpadu na cintoríne-plasty, sklo. Potom
skonštatovala, že má záujem cez projekty vybudovať novú prístupovú cestu ku kostolu, nie cez
cintorín, ale mimo cintorína, pretože terajšia cesta ku kostolu je v zlom technickom stave. Na
záver p. starostka informovala poslancov o objednávke 5 ks vianočných gúľ o priemere 1 meter.
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: Jozef Borčík
PaedDr. Júlia Kopinecová

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

Uznesenie č. 65/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
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, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 66/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
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, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 67/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 6. Prerokovanie

zmluvy o dielo na prípravu a vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
zamieta
podpísať zmluvu o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
navrhuje
PHSR vypracovať zamestnancami

obce Kysta

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 68/2015

z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 7. . Prerokovanie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mgr.
Helene Borčíkovej, starostke obce Kysta mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4 odst 1 v
zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1279.-€ s účinnosťou od 1.1.2015.

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 69/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
8. Prerokovanie potreby úveru k schválenému nenávratnému finančnému
príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS
– 1501/
K bodu č.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie úveru na základe schváleného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia
miest a obcí / kód výzvy KaHR – 22VS – 1501/ vo výške 98 621.-€ zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, Košice so zabezpečením blankozmenkou a Zmluvou o zriadeni
záložného práva na pohľadávku z účtu vedeného v SZRB
Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce
Uznesenie č. 70/2015

z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 9.Prerokovanie vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach/
- a/ rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia rigolov
- b/ rekonštrukcia kuchyne a sociálneho zariadenia v budove KD

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
zapojiť sa do vyhlásenej výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV / opatrenie č.7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach/
Podopatrenie: ...............1.rekonštrukciu chodníka a rigolov na ulici Hlavnej
......................2. rekonštrukciu kuchyne, sociálnych zariadení a skladov v budove OcÚ
a kultúrneho domu.

Kysta, dňa 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č.71/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu 10. Prerokovanie a schválenie „ Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností“

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Zásady obce Kysta o vybavovaní sťažností

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 72/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 11. Bezpečnostný projekt
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie

spracovaný Bezpečnostný projekt Obce Kysta

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 73/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 12. Určenie inventarizačnej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
zloženie inventarizačnej komisie

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 74/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu 13. Oboznámenie o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o poskytnutom finančnom príspevku z Úradu vlády SR vo výške 7 000.-€ na
kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Kysta, dňa 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č.75/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu č. 14. . Výrub topoľov – výber dodávateľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
navrhuje
riešiť výrub topoľov priamym zadaním. /Osloviť konkrétnu firmu/.
Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 76/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu 15. Odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
odstránenie prístavby za budovou MŠ – havarijný stav /po vybavení povolenia na
odstránenie stavby/

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

Uznesenie č. 77/2015
z 9 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 16.11.2015
K bodu 16. Prerokovanie akcie „ Mikuláš 2015“

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
Schvaľuje

akciu „Mikuláš“ na 6.12.2015

Kysta, 16.11.2015

Mgr. Helena Borčíková
starostka obce

