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                                                                 Zápisnica  
         z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  11.3.2019                                            

Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

Prítomní poslanci :  Ing. Jozef Ďurček,  Daniel Kolesár,  Jozef Borčík, Mgr.   Marcela Šimková,                                                       

                                   Dávid Danko 

Neprítomní poslanci:   
Ďalší prítomní:   Monika Pregová-zapisovateľka, Ing. Monika Hudačková-HK  

Verejnosť:   0   

Ospravedlnení poslanci:       0 

Neospravedlnení poslanci:   0 
 

Program  

1. Otvorenie 

    a/  Schválenie programu rokovania 

    b/  určenie overovateľov zápisnice 

    c/  určenie zapisovateľa   

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. Róberta Považana na základe      

    Geometrického  plánu 5/2019 

5. Informácia o aktuálnej výzve Úradu vlády SR  v programe Podpora  rozvoja športu na rok    

    2019 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2019     

7. Rôzne 

8. Schválenie uznesení  

9. Dotazy a dopyty občanov 

10. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena,  starostka obce.  Privítala  všetkých prítomných 
a oboznámila ich s priebehom zasadnutia  a návrhom programu. Starostka konštatovala, že počet 
prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 1a/  Schválenie programu rokovania. 
Návrh  na doplnenie programu: 

Návrh  hlavnej kontrolórky obce na doplnenie programu o Správu o vykonanej kontrolnej 
činnosti  v Obci Kysta za rok 2018. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky s  
doplnením bodu o  Správu o vykonanej kontrolnej činnosti  v Obci Kysta za rok 2018. 
 

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,   Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

 
Schválený program rokovania:  
 
1. Otvorenie 

    a/  Schválenie programu rokovania 

    b/  určenie overovateľov zápisnice 

    c/  určenie zapisovateľa   

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. Róberta Považana na základe      

    Geometrického  plánu 5/2019 

5. Informácia o aktuálnej výzve Úradu vlády SR  v programe Podpora  rozvoja športu na rok    

    2019 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2019  

7.  Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2018    

8. Rôzne 
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9. Schválenie uznesení  

10. Dotazy a dopyty občanov 

11. Záver 

K bodu 1b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková.  
 

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Pregová Monika. 

 

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Marcela Šimková,  

                                           Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
 
K bodu  2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OZ. 

 
Kontrolu uznesení predniesla  starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí sú splnené. Uznesenie č. 120/2016  zriadenie vodovodnej  prípojky k futbalovej šatni 
ostáva v platnosti.     

 

Uznesenie č. 12/2019  

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: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

- Starostka obce informovala poslancov o týchto činnostiach OcÚ : 
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- Nameranie a kúpa podláh do obecného múzea 
- Podaná žiadosť na výstavbu zážitkového chodníka v obci, na ktorý sme dostali dar od 

poštovej banky vo výške 1200.-€ 
- P. starostka podala poslancom informáciu o vývoze odpadov v obci dňa 8.3.2019, v obci 

boli  roznášané plastové vrecia s označením komodity 
- 19.1.2019  na OcÚ zasadal výbor Urbárskej spoločnosti 
- 8.2.2019 na OcÚ  zasadal miestny spolok  SZPB 
- Február - výmena okien v budove materskej školy za plastové, výmena okien bude 

prevádzaná po častiach  
- 23.02.2019 – sa konal stolnotenisový turnaj o majstra obce na rok 2019 
- 24.2.2019 – Valná hromada urbárskej spoločnosti  v KD 
- 4.3.2019 – podaná žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019, 

projekt  na výmenu kúrenia v budove materskej školy 
- 24.3.2019- stretnutie správcov farnosti zamerané na organizačnú prípravu  ekumenickej 

pobožnosti. 
 
Uznesenie č. 13/2019  

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: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,   Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. Róberta Považana na základe      

Geometrického  plánu 5/2019 

Ing.  Róbert Považan podal žiadosť na odkúpenie obecného pozemku podľa osobitého zreteľa, 

z parcely registra „E“ KN č. 68/4, celková výmera 478 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, z výmery spoluvlastníckeho podielu 478 m2 

sa oddeľuje diel č. 1 o výmere 135 m2 k novovzniknutej parcele registra „C“ KN č. 37/2. Poslanci 

žiadosť jednohlasne schválili a s odpredajom Ing. Považanovi súhlasia. 

 

Uznesenie č. 14/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
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Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovaný priamym predajom  – 

schválenie konkrétneho právneho úkonu  

 Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) pri rešpektovaní  ust. § 9 ods. 2 

písm. c) v spojení s ust. § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) 

schvaľuje 

kúpnu zmluvu, ktorej zmluvnými stranami sú Obec Kysta ako predávajúci a Ing. Róbert 

Považan, nar. 18.11.1966, Teriakovce č. 69, 080 05 Teriakovce ako kupujúci, na základe ktorej 

sa uskutočňuje predaj nehnuteľnosti z majetku obce priamym predajom. Predmetom kúpnej 

zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva na kupujúceho k nehnuteľnosti, ktorej bližšia 

špecifikácia je uvedená nižšie, a to v súlade s vyhotoveným geometrickým plánom.  

Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu je v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) Zákona 

o majetku obcí „pozemkom zastavaným stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“. 

Obec Kysta je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti,  vedenej Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor na LV č. 405, Okres: Trebišov, Obec: Kysta, Katastrálne územie: Kysta, a síce: 

- parcela registra „E“ KN č. 68/4, celková výmera 478 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, výmera spoluvlastníckeho podielu 478 m2. 

Geometrickým plánom č. 5/2019 na určenie vlastníckeho práva k pozemku p.č. 37/2, 

vyhotoveným dňa 28.01.2019 vyhotoviteľom Radoslav Kolář – GEOKOL, IČO: 30 242 177, 

miesto podnikania Varichovská 4158/4B, 075 01 Trebišov, autorizačne overeným dňa 28. 

01.2019 Ing. Petrom Pačom boli vykonané nasledovné zmeny: 

- z parcely registra „E“ KN č. 68/4, celková výmera 478 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, výmera spoluvlastníckeho podielu 478 

m2 sa oddeľuje diel č. 1 o výmere 135 m2 k novovzniknutej parcele registra „C“ KN č. 37/2.  

Kúpnou zmluvou predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva parcelu 

registra „C“ KN č. 37/2.  Zmluvné strany súhlasia so zápisom Geometrického plánu č. 5/2019 na 

určenie vlastníckeho práva k pozemku p.č. 37/2, vyhotoveným dňa 28.01.2019, vyhotoviteľom 

Radoslav Kolář – GEOKOL, IČO: 30 242 177, miesto podnikania Varichovská 4158/4B, 075 01 

Trebišov, autorizačne overeným dňa 28. 01.2019 Ing. Petrom Pačom. 
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Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,    Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 5. Informácia o aktuálnej výzve Úradu vlády SR  v programe Podpora  rozvoja 
športu na rok    2019 

P. starostka informovala poslancov o pripravovanej žiadosti na opravu šatni na miestnom 
futbalovom ihrisku. Šatne sú v havarijnom stave. Spoluúčasť obce 5%. Poslanci jednohlasne 
schválili zapojiť sa do projektu, zároveň schválili 5%-tnú spoluúčasť. 
 

Uznesenie č. 15/2019  

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

a/  opravu a rekonštrukciu futbalovej šatne do výšky 20 000.-€ 

b/ spoluúčasť vo výške 5% nákladov na opravu a rekonštrukciu futbalovej šatne 

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,   Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2019  

V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa predlohy.  

Uznesenie č. 16/2019  

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.  1/2019 podľa predlohy  a zároveň poveruje 
starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu 7.  Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2018    



7 

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018  prečítala  Ing. Monika Hudačková, hlavná kontrolórka 
Obce Kysta.  Poslanci OZ ju zobrali na vedomie. 

 

 

Uznesenie č. 17/2019                                                                                                        

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 kontrolnej činnosti za rok 2018. 

Hlasovanie za: 5 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 
 

K bodu 8. Rôzne 

- P. starostka informovala poslancov o podpísanom dodatku s firmou NATUR PACK na 

triedený odpad 

- Vývoz komunálneho odpadu z obce  sa prevádza spoločnosťou  KOSIT 

- Obcou bol podpísaný  dodatok s VSE na lacnejšie energie o 3%  

- P. starostka informovala poslancov o podanej žiadosti na Fond na podporu umenia 

      /tkanie pokrovcov, deň otvorených dverí/ so spoluúčasťou 5%. 

- Zmena zloženia pre Komisiu podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č.357/2004 Z.Z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Mení sa 

zloženie komisie a to  :  Mgr. Marcela Šimková predseda/ ostáva/  

- Členovia : Kolesár Daniel /ostáva/, Dávid Danko /zmena / 

- Realizácia kompostoviska na cintoríne 

- Poslanec Jozef Borčík sa vzdal do zápisnice poslaneckých odmien za celé volebné 

obdobie 2018-2022 

Uznesenie č.  18/2019  

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

Zloženie členov komisie podľa čl. 7. ods. 5. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
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verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Mení sa zloženie komisie a to:  

Mgr.  Marcela Šimková predseda 

Členovia :  Kolesár Daniel, Dávid Danko  

 
Hlasovanie: za:  5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,     Dávid Danko /. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č.  19/2019  

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

a/ Zapojiť sa do výzvy Fondu na podporu umenia 

b/ spoluúčasť vo výške 5% 
 
Hlasovanie: za:  5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,  Dávid Danko /. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 20/2019  

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

Ekumenickú bohoslužbu   na 24.3.2019 
 

Hlasovanie: za:  5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,  Dávid Danko /. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č.  21/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie  
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Vzdanie sa poslaneckých odmien poslanca Jozefa Borčíka za volebné obdobie 2018-2022 
 
Hlasovanie: za:  5 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela 
Šimková,   Dávid Danko /. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

    Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

     Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 
 
 
Overovatelia:             Mgr. Marcela Šimková                                 ............................................ 
 
 
                                   Dávid Danko                                                 ........................................... 
 
 

 

 

                                                                      Mgr. Helena Borčíková, starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 12/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu  2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OZ. 
 

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 plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 
 

 

                                             

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

 

  Uznesenie č. 13/2019 

K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

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 činnosti obecného úradu.  
 

 

 

                                             

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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Uznesenie č. 14/2019 

K bodu 4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. Róberta Považana na základe      

Geometrického  plánu 5/2019 

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

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovaný priamym predajom  – 

schválenie konkrétneho právneho úkonu  

 Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) pri rešpektovaní  ust. § 9 ods. 2 

písm. c) v spojení s ust. § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) 

schvaľuje 

kúpnu zmluvu, ktorej zmluvnými stranami sú Obec Kysta ako predávajúci a Ing. Róbert 

Považan, nar. 18.11.1966, Teriakovce č. 69, 080 05 Teriakovce ako kupujúci, na základe ktorej 

sa uskutočňuje predaj nehnuteľnosti z majetku obce priamym predajom. Predmetom kúpnej 

zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva na kupujúceho k nehnuteľnosti, ktorej bližšia 

špecifikácia je uvedená nižšie, a to v súlade s vyhotoveným geometrickým plánom.  

Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu je v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) Zákona 

o majetku obcí „pozemkom zastavaným stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“. 

Obec Kysta je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti,  vedenej Okresným úradom Trebišov, 

katastrálny odbor na LV č. 405, Okres: Trebišov, Obec: Kysta, Katastrálne územie: Kysta, a síce: 

- parcela registra „E“ KN č. 68/4, celková výmera 478 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, výmera spoluvlastníckeho 

podielu 478 m2. 

Geometrickým plánom č. 5/2019 na určenie vlastníckeho práva k pozemku p.č. 37/2, 

vyhotoveným dňa 28.01.2019 vyhotoviteľom Radoslav Kolář – GEOKOL, IČO: 30 242 177, 

miesto podnikania Varichovská 4158/4B, 075 01 Trebišov, autorizačne overeným dňa 28. 

01.2019 Ing. Petrom Pačom boli vykonané nasledovné zmeny: 
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- z parcely registra „E“ KN č. 68/4, celková výmera 478 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, výmera spoluvlastníckeho 

podielu 478 m2 sa oddeľuje diel č. 1 o výmere 135 m2 k novovzniknutej parcele 

registra „C“ KN č. 37/2.  

Kúpnou zmluvou predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva parcelu 

registra „C“ KN č. 37/2.  Zmluvné strany súhlasia so zápisom Geometrického plánu č. 5/2019 na 

určenie vlastníckeho práva k pozemku p.č. 37/2, vyhotoveným dňa 28.01.2019, vyhotoviteľom 

Radoslav Kolář – GEOKOL, IČO: 30 242 177, miesto podnikania Varichovská 4158/4B, 075 01 

Trebišov, autorizačne overeným dňa 28. 01.2019 Ing. Petrom Pačom. 

 

 

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

Uznesenie č. 15/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 5. Informácia o aktuálnej výzve Úradu vlády SR  v programe Podpora  rozvoja 
športu na rok    2019 

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

a/  opravu a rekonštrukciu futbalovej šatne do výšky 20 000.-€ 

b/ spoluúčasť vo výške 5% nákladov na opravu a rekonštrukciu futbalovej šatne 
 

 

                                             

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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Uznesenie č. 16/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2019  

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

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2019 podľa predlohy  a zároveň poveruje 
starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

                        

 

                      

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

 

Uznesenie č. 17/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 7.  Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2018    

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 kontrolnej činnosti za rok 2018. 
 

                                             

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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Uznesenie č. 18/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 8. Rôzne 

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

 
Zloženie členov komisie podľa čl. 7. ods. 5. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Mení sa zloženie komisie 

a to:  Mgr.  Marcela Šimková predseda 

Členovia :  Kolesár Daniel, Dávid Danko  

 
                                             

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

 

 
Uznesenie č. 19/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 8. Rôzne 

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

a/ Zapojiť sa do výzvy Fondu na podporu umenia 

b/ spoluúčasť vo výške 5% 
 

 

 

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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Uznesenie č. 20/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 8. Rôzne 

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

Ekumenickú bohoslužbu   na 24.3.2019 
 

 

 

Kysta, 11.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

 

Uznesenie č. 21/2019 

  z 2  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     11.3.2019 
 
K bodu 8. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie  
 
Vzdanie sa poslaneckých odmien poslanca Jozefa Borčíka za volebné obdobie 2018-2022 

 

 

Kysta, 11.3.2019                                                                                Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

 

           


