Zápisnica
z verejnej schôdze konanej dňa 18.01.2015 o 15.00 hod v budove OcÚ Kysta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o plnení uznesení
5. Ochrana životného prostredia – výrub stromov
6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
7. Vypúšťanie splaškov do verejných priekop
8. Vynášanie odpadov – divoké skládky
9. Návrh na voľnočasové využitie budovy materskej školy
10. Schválenie VZN č. 1/12/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Kysta
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh a schválenie uznesení
14. Záver
K bodu 1/Otvorenie:
Starostka obce p. Mgr. Helena Borčíková privítala prítomných poslancov a občanov obce
a oboznámila ich s programom verejnej schôdze.
K bodu 2/Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ:
Emília Zselenáková
Overovatelia:
Ing. Jozef Ďurček
Daniel Kolesár
K bodu 3/Schválenie programu:
Predložený program verejnej schôdze bol schválený.
K bodu 4/Kontrola uznesení:
Kontrolu uznesení previedla starostka obce Mgr. Helena Borčíková
K bodu 5/Ochrana životného prostredia – výrub stromov:
Starostka obce prítomných obšírne informovala o platnej legislatíve týkajúcej sa výrubu
drevín v intraviláne a extraviláne obce a o termínoch a možnostiach ich výrubu. Ďalej uviedla,
že sa plánuje výrub 2 ks poškodených líp a 1 ks smrek nachádzajúcich sa na pozemku pred
materskou školou; pozemok nie je vo vlastníctve obce , vlastníkom je VÚC, je potrebný
súhlas vlastníka pozemku. Plánuje sa aj výrub časti drevín nachádzajúcich sa na školskom
dvore , ovocných stromov nachádzajúcich sa v školskej záhrade a topoľov pri miestnom
ihrisku, ktoré sú na súkromných pozemkoch. Topole v čase kvitnutia znepríjemňujú život
alergikom a pádom môžu ohroziť majetok obce a jednou z možností je aj spísať petíciu za ich
výrub. Vyzvala prítomných aby sa k výrubu drevín vyjadrili.
K bodu 6/Rekonštrukcia verejného osvetlenia:
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Starostka obce informovala o zastaralom verejnom osvetlení a s tým súvisiacou veľkou
spotrebou elektrickej energie ako aj zvýšenými nákladmi na jeho údržbu a výmenu žiaroviek,
ktoré sú poškodzované vodou. Z ročného vyúčtovania je nedoplatok na verejnom osvetlení
696,- €. Obec nemá finančné zdroje na rekonštrukciu verejného osvetlenia, čaká sa na výzvu
MPaRV SR.
Do diskusie sa prihlásil p. Ján Lajoš – bývalý starosta s tým, že všade boli zakúpené úsporné
žiarovky a treba ich reklamovať.
V súvislosti s doručeným ročným zúčtovaním elektrickej energie p. starostka informovala
prítomných o nedoplatku za odberné miesto - materská škola a potrebe výmeny ističov (MŚ
a budova obecného úradu) za účelom zníženia nákladov na elektrickú energiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Ján Lajoš – bývalý starosta , uviedol že v budove MŠ mládež
používala ohrievač a z toho dôvodu mohlo dôjsť k vyššej spotrebe elektrickej energie.
K bodu 7/Vypúšťanie splaškov do verejných priekop:
Starostka obce informovala o skutočnostiach zistených pri miestnej obhliadke, z každej
domácnosti je vývod do priekop, tolerované sú bežné splašky, nie odpady z WC a fekálie.
Najväčší problém je na Dlhej a Lúčnej ulici, kde existujúci kanál je znečistený, zarastený , šíri
sa z neho zápach a ohrozuje zdravie občanov.
K bodu 8/Vynášanie odpadov-divoké skládky:
Starostka obce informovala o separovanom zbere odpadu a poplatkoch za ich vývoz. Pri
cintoríne zistila 2 skládky odpadu – asfalt a kameň.
Reagoval p. Ján Lajoš – bývalý starosta: skládky vznikli pri rekonštrukcii budovy obecného
úradu, uvažovalo sa s ich rozhrnutím na parkovisko.
Do diskusie sa prihlásila p. S. Ivanková – navrhla, aby sa zriadilo miesto na biologický odpad,
kanál a priekopy aby čistil každý sám pred sebou.
Starostka obce navrhla aby sa na miestnom cintoríne separoval odpad – sklo, plasty, ostatný
odpad a nerobila skládka hore pri kostole. V súvislosti s údržbou cintorína oboznámila
prítomných, že spodnú časť cintorína bude kosiť p. M. Čičatko, hornú časť p. P. Lajoš.
Kosenie druhej strany dole od kostola ešte nie je poriešené. Kosenie cintorína medzi hrobmi
bude zabezpečovať obec, termín kosenia bude vyhlásený v miestnom rozhlase dopredu , aby
si občania mohli zabezpečiť ochranu pomníkov. Výkop hrobov bude vykonávať p. M.
Ćičatko a p. J. Németh. Do domu smútku bolo zakúpené nové náradie (lopatky, fúrik...).
K bodu 9/Návrh na voľnočasové využitie budovy materskej školy:
Starostka obce informovala o doterajšom využívaní priestorov bývalej materskej školy.
V súčasnej dobe prebehla maľba miestnosti „Fitnes“, bude sa pokračovať s maľbou chodby,
kuchyne a vstupu do škôlky, materiál zakúpila obec, maľujú občania zaradení na aktivačné
práce. Starostka navrhla zakúpenú automatickú práčku inštalovať do kuchyne. Pranie dresov
sa tak presunie z kuchyne kultúrneho domu do nevyužívanej kuchyne MŠ.
Reagoval p. J. Lajoš – práčku je možné umiestniť do šatne, p. starostka reagovala
pripomienkou, že šatňa nie je vykurovaná a môže dôjsť k zamrznutiu vody.
K bodu 10/ Schválenie VZN č. 1/12/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Kysta
Starostka obce po predchádzajúcej informácii predložila na schválenie VZN č. 1/12/2014
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach Obce Kysta. VZN č.
1/12/2014 bolo schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov.
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K bodu 12/Diskusia:
Do diskusie sa prihlásili:
p. Slávka Ivanková – k výrubu drevín, či sa budú vysádzať nové, odpovedala p. starostka –
áno bude zabezpečená náhradná výsadba
- bude fungovať knižnica ? ; odpovedala starostka – áno bude v budove
MŠ
P. starostka informovala prítomných o zamestnávaní občanov evidovaných na ÚPSVaR:
8 občanov – 32 hodín mesačne, 2 občania – aktivačné práce a 1 občan – p. Hamková ako
dobrovoľnícka služba. Platí ich ÚPSVaR nie obec.
Ďalej sa do diskusie prihlásili:
p. Slávka Ivanková -

k čisteniu kanálov – nech čistí každý sám pred sebou, alebo vyhlásiť
brigádu
p. Ružena Čičatková - k výrubu drevín – dreviny pri živých plotoch navrhuje upraviť, kanál
nech si čistí každý sám za svojim pozemkom
p. Ján Lajoš
- kanál od lesa po p. Šikoru patrí Melioráciam, v minulosti ho čistili,
neskôr aj JRD, od Šikory po koniec Lúčnej ul. patrí obci; odpad
z kanálu je možné vyvážať na Pereš do „debry“.
p. Štefan Naď
- k čisteniu kanálov – v minulosti čistil každý sám pred sebou – jednu
polovičku po prostriedok jedná strana, druhú polovičku druhá strana
Starostka obce vyzvala prítomných aby sa vyjadrili, či je potrebné písať petíciu za výrub
topoľov pri miestnom ihrisku – prítomní vyjadrili súhlasné stanovisko.
Ďalej sa do diskusie prihlásili:
p. Daniel Kolesár

- je potrebné vyrúbať topole pri miestnom ihrisku, stromy padajú
a ohrozujú bezpečnosť, v čase kvitnutia je páperím znečistené celé
ihrisko a okolie

Starostka obce žiadala prítomných o ich názor na verejné schôdze, reagoval p. Ján Lajoš
s tým, že všetky schôdze obecného zastupiteľstva boli a sú verejné.

Ďalej sa do diskusie prihlásili:
p. Slávka Ivanková

p. Ján Lajoš

p. Ján Lajoš

- navrhuje vyčistiť dvor za materskou školou a využívať priestor
pre deti a mamičky – reagovala p. starostka – do školského dvora
sa vráti detské ihrisko, upraví sa svojpomocne
- reagoval na návrh p. Ivankovej - aj v minulosti sa plánovalo
s jeho využitím pre deti, panely zo školského dvora je potrebné
previezť na ihrisko pred šatňu
- požiadal starostku obce o informáciu o vybavení jeho žiadosti
ohľadom vydržania pozemku v k.ú. Kysta, ktorý je zapísaný na
vlastníka Obec Kysta a uznesenie bolo prijaté ešte v roku 2007
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P. starostka odpovedala, že po konzultácii s právnikom Obec Kysta má námietku voči
vydržaniu, odporúča vlastníctvo riešiť súdnou cestou. P. Lajoš osobne prevzal písomnú
odpoveď na svoju žiadosť.

Ďalej sa do diskusie prihlásili:
p. Dávid Danko

- spýtal sa, kedy sa dá panel na autobusovú zastávku smerom
na Hrčeľ, reagoval bývalý starosta p. Ján Lajoš s tým, že všetci
poslanci predchádzajúceho volebného obdobia odsúhlasili
odstránenie existujúcich panelov.

K bodu 13/Návrh a schválenie uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Kyste prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 13:
OZ schvaľuje spísanie petície za účelom výrubu topoľov pri miestnom ihrisku
Uznesenie č. 14:
OZ schvaľuje VZN č. 1/12/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach Obce Kysta
K bodu 14/Záver:
Verejnú schôdzu ukončila a prítomným sa za účasť poďakovala starostka obce p. Mgr.
Helena Borčíková.

Zapísala: Emília Zselenáková

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

Overovatelia: Ing. Jozef Ďurček

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

Daniel Kolesár

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

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

................................................
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Uznesenie č. 13/2015
z 3 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta
zo dňa 18.1.2015

K bodu 5. Ochrana životného prostredia – výrub stromov:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
spísanie petície za účelom výrubu topoľov pri miestnom ihrisku

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce

Kysta, 18.1.2015

Uznesenie č. 14/2015
z 3 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta
zo dňa 18.1.2015
K bodu č. 10. Schválenie VZN č. 1/12/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Kysta
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje
VZN č. 1/12/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území obce Kysta

Kysta 18.1.2015

Mgr. Helena Borčíková, starostka obce
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