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                                                              Zápisnica  
z 18-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     12.12.2017.  
 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

Prítomní poslanci :    PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák, 

Neprítomní poslanci:  0 

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

Verejnosť:    0    

Ospravedlnení poslanci:       0 

Neospravedlnení poslanci:   0 

Program:  
 
1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia 
5. Kontrola uznesení 
6. Prejednanie návrhu dohody o zriadení školského obvodu s obcou Hrčeľ 
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 
8. Vyhodnotenie  akcie „Jar a jeseň života“ 
9. Prejednanie žiadosti JUDr. Miroslava Varkondiho a manželky Dany na odkúpenie pozemkov 

na základe predloženého GO plánu 
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  
11. Rozpočet obce Kysta na rok 2018 a na roky 2019,2020 
12. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  prvý a druhý polrok 2018 
14. Určenie inventarizačnej komisie 
15. Rôzne 
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 5 a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová, Bc. Miroslav Havrilčák 

 
Zapisovateľka:  Monika Pregová  
 

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

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

 

Návrhy poslancov k programu – žiadne. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

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

proti : 0                                                zdržal sa: 0  

 
Schválený program rokovania:  
 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia 
5. Kontrola uznesení 
6. Prejednanie návrhu dohody o zriadení školského obvodu s obcou Hrčeľ 
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 
8. Vyhodnotenie  akcie „Jar ,jeseň života“ 
9. Prejednanie žiadosti JUDr. Miroslava Varkondiho a manželky Dany na odkúpenie pozemkov 

na základe predloženého GO plánu 
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  
11. Rozpočet obce Kysta na rok 2018 a na roky 2019,2020 
12. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  prvý a druhý polrok 2018 
14. Určenie inventarizačnej komisie 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Schválenie uznesení 
18. Záver 
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K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 
 
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- V októbri sa ukončili práce na oprave strechy na  obecnom múzeu dodávateľskou firmou. 
Stavebný odpad bol vyvezený na skládku odpadu Brehov spoločnosťou Zemplín n.o. 
Cejkov. Na danej stavbe je ešte veľa práce, ako podmurovky, vysprávky, omietky, 
betónovanie podláh. Zatiaľ sa stavba zazimovala. Čo sa týka uhradenia faktúry za strechu 
zostal nám záväzok vo výške 3000.- €, ktorý uhradíme v januári 2018.   Na pokračovanie 
v stavebných prácach nemáme dostatok finančných prostriedkov.  

- 21.10.2017 bola v kultúrnom dome malá tvorivá dielňa „ Noc tekvicových svetielok“, kde 
sme s deťmi a mládežou obce vyrezávali tekvice a potom sme ich vysvietené uložili do 
miestneho parčíka na pódium. Tieto tekvice nám krášlili našu obec skoro dva mesiace.  

- Pokračujeme v čistení verejných priestranstiev, cintorína, kapuscanky a v čistení chotára 
smerom na Hrčeľ. 

- Do Kapuscanky sa objednal betón pod altánok a pod budúci amfiteáter, ktorý spolu 
s hutnením bol v hodnote 676,92€. 

- V októbri sa v našej obci  realizoval projekt „Oprava NN a DP obec Kysta“. Tento projekt 
bol realizovaný VSD a.s. Práce boli dokončené 30.11.2017. Obec s prácami bola iba 
oboznámená, všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou projektu, ako orezanie 
stromov, výkopové práce, výmena stĺpov, boli v plnej kompetencii VSD. Zodpovednosť 
a náklady znášal zhotoviteľ, spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice. 

- Dňa 4.11.2017 sa konali voľby do  samosprávnych krajov. 
- Dňa 6.11.2017 v zasadačke OcÚ Kysta zasadala Bezpečnostná rada Okresu Trebišov, 

ktorú zvoláva prednosta Okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislav Petrovič. Na tomto 
zasadnutí naša obec predkladala správu o pripravenosti obce na realizáciu opatrení 
zameraných na obranu štátu. Následne na túto kontrolu bola vykonaná dňa 27.11.2017 
kontrola dokumentácie Obce Kysta v oblasti civilného núdzového plánovania na úseku 
obrany štátu a hospodárskej mobilizácie. Vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov. V dôsledku toho sa 
protokol o výsledku kontroly nevypracoval.  

- 12.11.2017 súbor Kyščanka reprezentoval našu obec v Obci Zemplínsky Branč. Ďalšie 
plánované vystúpenie: Obec  Bačkov –vianočné pastorále. 

- 16.11.2017 bola v našej obci  vykonaná kontrola Okresným riaditeľstvom hasičského 
a záchranného zboru v Trebišove za účelom preverenia písomnej dokumentácie o ochrane 
pred požiarmi. Pri tejto kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 

- Dňa 19.11.2017 pre našich seniorov a novorodencov v roku 2017 obec pripravila 
podujatie „JAR-JESEŇ života“. Pozvanie na toto podujatie prijali aj zástupcovia cirkvi 
a starostovia susedných dedín Novosad a Hrčeľ. Program na podujatie pripravila pani 
Ivanková s deťmi našej obce  a súbor Kyščanka.  

- 1.12.2017 rozhlasová relácia pri príležitosti oslobodenia obce, kladenie pamätného 
venčeka k pamätnej tabuli na budove OcÚ. 

- Plánujeme prípravu adventného venca pred budovou OcÚ, vianočná výzdoba. 
- 10.12.2017 obecný Mikuláš + rozsvietenie vianočného stromčeka. 
- Na vešanie vianočných ozdôb  objednáme zo strany obce plošinu. 
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Uznesenie č. 168/2017  
 
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 / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák/. 

proti : 0                                  zdržal sa: 0  

 
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo 17. zasadnutia OZ. 

 
Kontrolu uznesení predniesla  starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia sú splnené, okrem uznesenia č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy a 
uznesenie č. 120/2016  zriadenie vodovodnej  prípojky k futbalovej šatni. 

 

Uznesenie č. 169/2017  

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

Proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č. 6. Prejednanie návrhu dohody o zriadení školského obvodu s obcou Hrčeľ 
Starostka obce informovala poslancov, že na základe ústne podanej žiadosti pani PaedDr. Júlii  
Kopinecovej, riaditeľky ZŠ Hrčeľ na minulom zasadnutí OZ o možnosti zriadenia  nového 
školského obvodu v obci Hrčeľ, naša obec po preverení možnosti zriadiť ďalší školský obvod 
s obcou Hrčeľ(obec má školský obvod zriadený s obcou Novosad)  postupovala podľa platnej 
legislatívy  a po zvážení všetkých možnosti, aby sme zo strany obce vyhoveli 4 žiakom, ktorí 
navštevujú ZŠ v obci Hrčeľ, predkladá obecnému zastupiteľstvu Kysta návrh dohody o zriadení 
spoločného školského obvodu s obcou Hrčeľ. Uznesenie OZ Kysta bude postúpené Obci Hrčeľ 
a po výsledku  prerokovaného návrhu dohody OZ Hrčeľ sa pristúpi k jej podpisu. Na základe 
uvedeného starostka  podotkla, že aj v prípade kladného rozhodnutia OZ Hrčeľ, školský obvod 
Novosad pre našu obec platí naďalej.    
 
 



5 

 

Uznesenie č. 170/2017  

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

 

Uzavrieť dohodu o zriadení spoločného školského obvodu  v zmysle ustanovenia § 8, ods. 2, 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 
Obec HRČEĽ, so sídlom: Hlavná 200/30, 076 15 Hrčeľ, IČO: 00 331 546, Zastúpená: 
Rudolf Balog, starosta obce 

   a  

Obec KYSTA, so sídlom: Kvetná 73, 076 02 Kysta, IČO: 00 331 651, Zastúpená: Mgr. 
Helena Borčíková, starostka obce 

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

Proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu č. 7.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a 
poskytovaní elektronických služieb 
V bode 7. Starostka obce predložila návrh VZN Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a 
poskytovaní elektronických služieb. Návrh tohto VZN bol jednohlasne schválený.   

 Uznesenie č.  171/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb 

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

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 

K bodu č.  8. Vyhodnotenie  akcie „Jar a jeseň života“ 
 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o  akcii organizovanej  pre našich seniorov 
a novorodenca v roku 2017 „JAR-JESEŇ života“. Pozvanie na toto podujatie prijali aj 
zástupcovia cirkvi a starostovia susedných dedín Novosad a Hrčeľ. Program na podujatie 
pripravila pani Ivanková s deťmi našej obce  a súbor Kyščanka. Táto akcia je sprevádzaná 
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odovzdávaním pamätných listov naším občanom pri ich životných jubileách. Najstaršou 
občiankou našej obce je pani Helena Dimunová a v tomto roku diamantovú svadbu oslávili 
manželia Gejza a Alžbeta Ruskaiovi. Náklady na toto podujatie predstavujú sumu 297,37 
EUR.  

Uznesenie č. 172/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie  akcie „Jar a jeseň života“ 
 

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

proti : 0                                              zdržal sa:  0  
 
K bodu č. 9. Prejednanie žiadosti JUDr. Miroslava Varkondiho a manželky Dany na 
odkúpenie pozemkov na základe predloženého GO plánu 
 
Starostka obce informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 28.11.2017 
bola doručená žiadosť JUDr. Miroslava Varkondiho na odkúpenie obecných pozemkov, časti 
parcely EKN č. 111, KÚ Kysta, zapísanej na LV č. 405 v prospech obce, pričom na základe 
k žiadosti priloženého geometrického plánu č. 45360090-44/2017, vyhotoveného dňa 18.05.2017 
geodetom Ing. Slávko Magura, by sa z vyššie uvedenej parcely odčlenili diel 1 a 2 a vznikli by 
tak novovytvorené pozemky CKN, pozemok, parcel. č. 111/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 189 m2 a pozemok, parcel. č. 111/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 
ktoré by boli predmetom zamýšľaného prevodu.  
Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že časť parcely EKN 111 je zastavaná rodinným domom 
vo vlastníctve žiadateľa a jeho manželky a časť predmetnej parcely tvorí súčasť dvora rodinného 
domu, ktorá je oplotená plotom žiadateľa. 
Starostka obce následne informovala prítomných poslancov, že v rámci majetkovo-právneho 
vysporiadania možno na tento prípad aplikovať postup v zmysle ustanovenia § 9a, ods. (8),   
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. (o majetku obcí), nakoľko predávané pozemky sú zastavané 
stavbou v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov - žiadateľov, resp. pozemky zároveň 
tvoria priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľov. Ohľadne ceny za prevádzané pozemky by sa mala aplikovať 
jednotková cena za prevádzaný 1 m2 vo výške 1,32 tak, ako to bolo v takomto obdobnom prípade 
aplikované aj pri skorších prevodoch pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa, 
resp. priľahlých pozemkov, teda celková cena za prevádzané pozemky by predstavovala sumu 
287,76 EUR.  
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Následne starostka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia a vyzvala ich 
o tomto návrhu hlasovať.   

Uznesenie č.  173/2017 :  

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

 

Predaj nehnuteľností, pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kysta, ktoré 

vznikli odčlenením od pozemku, parcela EKN, parcelné číslo: 111, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere: 8695 m2, zapísanej na LV č.: 405, na základe Geometrického plánu 

č.:45360090-44/2017, vyhotoveného dňa:18.05.2017, vyhotoviteľom, Ing. Slávko Magura, 

a to konkrétne predaj nehnuteľností: 

-          pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 111/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

189  m2, 

-          pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 111/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

29 m2, 

v prospech nadobúdateľov ako manželov do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 

-         JUDr. Miroslav Varkondi, rodený Varkondi, narodený:  09.08.1959, bytom: Kvetná 

40/3, 076 02 Kysta, SR, 

-         Ing. Dana Varkondiová, rodená Gmucová, narodená: 07.01.1964, bytom: Bauerova 

36, 040 21 Košice, SR, 

to všetko za súhrnnú cenu 287,76 EUR (slovom: dvestoosemdesiatsedem,76/100), pričom  

prevod vyššie uvedených nehnuteľností bol schválený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. (8), 

písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. (o majetku obcí), nakoľko predávané pozemky sú 

zastavané stavbou v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov, resp. pozemky tvoria 

pri ľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľov. 
 

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

proti : 0                                               zdržal sa:  0  

 
K bodu č. 10. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 
2019, 2020  
Stanovisko k rozpočtu obce predniesla Ing. Hudačková Monika, kontrolórka obce  so záverom 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  
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Uznesenie č.  174/2017 :  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie  

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  
 

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 11.  Rozpočet obce Kysta na rok 2018 a na roky 2019,2020 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 23.11.2017 na internetovej stránke Obce 
Kysta.  
 
Uznesenie č. 175/2017 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

1. Rozpočet obce Kysta  na rok 2018 ako vyrovnaný  v sume 89 743.-€ v príjmovej, ako 
aj vo výdavkovej časti.   

2. Berie na vedomie 
Rozpočet obce na roky 2019 a 2020 
 

3. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z.z.  v Obci Kysta sa nebude uplatňovať 
programový rozpočet. 

 

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 12. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
 

V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.  
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Uznesenie č. 176/2017  

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.  4/2017 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  prvý a druhý polrok 2018 
Predniesla kontrolórka obce Kysta. 

 

Uznesenie č. 177/2017  

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

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2018. 
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 14. Určenie inventarizačnej komisie 
P. starostka predniesla návrh na zloženie komisie  a to : p. Daniel Kolesár , Ing. Jozef Ďurček, 
Monika Pregová. O tomto návrhu dala starostka hlasovať. 
 
Uznesenie č. 178/2017                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  schvaľuje  
 
Inventarizačnú  komisiu v zložení:  Daniel Kolesár a Ing. Jozef Ďurček, Monika Pregová 
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 
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proti : 0                                               zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 15.  Rôzne 

-Starostka obce oznámila prítomných poslancov o schválenom projekte “Spolu v bezpečí – II. 
etapa” v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 13300,- 
EUR. Cieľom projektu je zrekonštruovanie sociálneho zariadenia v budove bývalej materskej 
školy. Po podpise zmluvy a po splnení všetkých náležitosti, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú 
pristúpime k realizácii projektu.  

-V rámci výzvy MV SR obec podala projekt “Cesta k oddychu v našej Kapuscanke“, ktorý je 
venovaný dotvoreniu oddychovej zóny  v centre obce. 

- V rámci členstva v Miestnej akčnej skupine TOKAJ –ROVINA o.z. bude mať obec možnosť 
čerpať finančné prostriedky. Výška finančných prostriedkov je pre všetky obce, ktoré sú členmi 
tejto skupiny rovnaká. Podľa podanej informácie by sa obec mala rozhodnúť, do akého projektu 
vstúpi. Tento projekt je bez spoluúčasti obce. Poslanci navrhli v rámci uvedeného projektu riešiť 
chodník na ulici Hlavnej 2. Etapa. 

- V bode rôznom starostka predložila žiadosť od P. Čičatka Mariána, ktorá bola na OcÚ doručená 
v deň zasadania OZ. Pán Čičatko požiadal o zvýšenie odmeny za služby, ktoré pre obec 
vykonáva. Starostka na vysvetlenie uviedla, že táto odmena sa pánovi Čičatkovi vyplácala už 
niekoľko rokov spätne. V minulosti pán Čičatko pravdepodobne kosil cintorín a robil údržbu. Na 
požiadanie pozostalých a po vzájomnej dohode prevádza výkop hrobov. Z dôvodu toho, že pán 
Čičatko nemá odbornú spôsobilosť na správcu cintorína, nemohli sme s ním uzavrieť dohodu. V 
súčasnej dobe musí mať každá obec zazmluvneného správcu cintorína a naša obec má podpísanú 
zmluvu s firmou ULTIMA Trebišov,  na zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska v Obci Kysta, 
vrátane jeho súčastí, príslušenstva, chodníkov, verejných priestranstiev v ňom vybudovaných a 
domu smútku.  Správcom cintorína musí byť iba odborne spôsobilá osoba. Vzhľadom k tomu, že 
obec zamestnáva z úradu práce nezamestnaných na § 54, práce súvisiace s bežnou údržbou sa 
nám doteraz darí vykonávať vo vlastnej réžii. Poslanci po diskusii navrhli zaslať p. Čičatkovi list,  
v ktorom pán Čičatko má uviesť súpis konkrétne vykonaných prác pre Obec Kysta v danom roku. 
Na základe tohto predloženého súpisu obec pristúpi k adekvátnemu ohodnoteniu jeho práce a 
pristúpi k navýšeniu odmeny na základe s ním uzavretej dohody o vykonaní práce. Zároveň ho 
obec musí upozorniť, že nemôže byť vedený ako správca cintorína, nakoľko nemá odbornú 
spôsobilosť.   

- P. Havrilčák   predložil   návrh   na možnosť uloženia   optických káblov v Obci Kysta od firmy  

E-MAX. Poslanci navrhli spracovať tabuľku záujmu občanov o túto službu.  

 
Uznesenie č. 179/2017                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  schvaľuje  
 
a/  1. Spoluúčasť 20% na projekt “Spolu v bezpečí – II. Etapa” -  rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia v budove bývalej materskej školy.  
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      2. Podanie projektu v rámci výzvy MV SR v oblasti prevencie kriminality “Cesta k 
oddychu v našej Kapuscanke” 
 

b/  Navrhuje doplniť 
Súpis vykonaných prác aby OZ rozhodlo o ďalšom postupe ohľadom žiadosti p. Čičatka 
 
c/ Navrhuje  
Prejednanie optickej siete pre Obec Kysta 
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

     Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00hodine. 
 

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 
 
 
Overovatelia:             Bc. Havrilčák Miroslav             .............................................. 
 
                                   PaedDr. Júlia Kopinecová       .............................................. 
                                                                                

                                                                              

 

 

 

                                                                              Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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    Uznesenie č. 168/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia 

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, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                

                                                   Uznesenie č. 169/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo 17. 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  

Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 

 

                                             

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                                  

 
 

 

 



13 

 

                                                     Uznesenie č. 170/2017 

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 6. Prejednanie návrhu dohody o zriadení školského obvodu s obcou Hrčeľ 

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

Uzavrieť dohodu o zriadení spoločného školského obvodu, uzatvorená v zmysle ustanovenia 
§ 8, ods. 2, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 
Obec HRČEĽ, so sídlom: Hlavná 200/30, 076 15 Hrčeľ, IČO: 00 331 546, Zastúpená: 
Rudolf Balog, starosta obce 

  a  

Obec KYSTA, so sídlom: Kvetná 73, 076 02 Kysta, IČO: 00 331 651, Zastúpená: Mgr. 
Helena Borčíková, starostka obce 

 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                

 

                                                         Uznesenie č. 171/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 7.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a 
poskytovaní elektronických služieb 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2017 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb                                             

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 172/2017 

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č.  8. Vyhodnotenie  akcie „Jar a jeseň života“ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie  akcie „Jar a jeseň života“ 
 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                                 Uznesenie č. 173/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 9. Prejednanie žiadosti JUDr. Miroslava Varkondiho a manželky Dany na 
odkúpenie pozemkov na základe predloženého GO plánu 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 

 

Predaj nehnuteľností, pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kysta, ktoré 

vznikli odčlenením od pozemku, parcela EKN, parcelné číslo: 111, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere: 8695 m2, zapísanej na LV č.: 405, na základe Geometrického plánu 

č.:45360090-44/2017, vyhotoveného dňa:18.05.2017, vyhotoviteľom, Ing. Slávko Magura, 

a to konkrétne predaj nehnuteľností: 

-          pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 111/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

189  m2, 

-          pozemok, parcela CKN, parcelné číslo: 111/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

29 m2, 

v prospech nadobúdateľov ako manželov do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 

-         JUDr. Miroslav Varkondi, rodený Varkondi, narodený:  09.08.1959, bytom: Kvetná 

40/3, 076 02 Kysta, SR, 

-         Ing.  Dana Varkondiová, rodená Gmucová, narodená: 07.01.1964, bytom: Bauerova 

36, 040 21 Košice, SR, 

to všetko za súhrnnú cenu 287,76 EUR (slovom: dvestoosemdesiatsedem,76/100), pričom  

prevod vyššie uvedených nehnuteľností bol schválený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. (8), 

písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. (o majetku obcí), nakoľko predávané pozemky sú 

zastavané stavbou v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov, resp. pozemky tvoria 

pri ľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľov. 
 

                                             

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 174/2017 

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 10. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 
2019, 2020  
 
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  

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  
 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                

                                                         Uznesenie č. 175/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 11.  Rozpočet obce Kysta na rok 2018 a na roky 2019,2020 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

1. Rozpočet obce Kysta  na rok 2018 ako vyrovnaný  v sume 89 743.-€ v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti.   

2. Berie na vedomie 
Rozpočet obce na roky 2019 a 2020. 
 

3. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z.z.  v Obci Kysta sa nebude uplatňovať 
programový rozpočet. 

 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 176/2017 

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 12. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

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.  4/2017 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                

                                                      

                                                       Uznesenie č. 177/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 13.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  prvý a druhý polrok 2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2018. 

 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 178/2017 

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 14. Určenie inventarizačnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  schvaľuje  
 
Inventarizačnú  komisiu v zložení:  Daniel Kolesár,  Ing. Jozef Ďurček, Monika Pregová 
 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                

                                                      

                                                       Uznesenie č. 179/2017  

                z 18-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.12.2017 
 
K bodu č. 15.  Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
a/  1. Spoluúčasť 20% na projekt “Spolu v bezpečí – II. Etapa” -  rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia v budove bývalej materskej školy.  

      2. Podanie projektu v rámci výzvy MV SR v oblasti prevencie kriminality “Cesta k 
oddychu v našej Kapuscanke” 
 

b/  Navrhuje doplniť 
Súpis vykonaných prác aby OZ rozhodlo o ďalšom postupe ohľadom žiadosti p. Čičatka 
 
c/ Navrhuje  
Prejednanie optickej siete pre Obec Kysta 

 

Kysta, 12.12.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 


