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                                                              Zápisnica  

z 19-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     14.3.2018 

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. Stanovisko obce Hrčeľ k návrhu dohody o zriadení školského obvodu 

7. Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 

o registratúrnom poriadku  

8. Prejednanie zámeru obce o prenájme časti pozemku v oddychovej zóne „Kapuscanka“  

9. Prejednanie účelového využitia finančných prostriedkov z MAS TOKAJ ROVINA v roku 

2018   

10. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2017  

11. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesení 

15. 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. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Ďurček,    Daniel Kolesár 

 

Zapisovateľka:  Monika Pregová  
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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.  Stanovisko obce Hrčeľ k návrhu dohody o zriadení školského obvodu 

7.  Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 o registratúrnom     

     poriadku  

8.  Prejednanie zámeru obce o prenájme časti pozemku v oddychovej zóne „Kapuscanka“  

9.  Prejednanie účelového využitia finančných prostriedkov z MAS TOKAJ ROVINA v roku  

     2018   

10.Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2017  

11.Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

12.Rôzne 

13.Diskusia 

14.Schválenie uznesení 

15.Záver 

 

K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 

 

Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- 14.12. 2017 Obec bola reprezentovaná na akcii „Jarmok tradičných remesiel“, ktorý sa 

konal v obci Hraň. Prezentácia výrobkov: Gazdovský dvor Kysta - syrové výrobky, 

Maroš Mihalčík - výroba vína.  

- 16.12.2017 súbor Kyščanka reprezentoval našu obec v obci Bačkov na akcii „Vianočné 

pastorále“. 

- 23.12.2017 rozhlasová relácia k Vianociam.  
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- 31.12.2017 Silvester mladých k KD.  

- 03.02.2018 Folklórny súbor Kyščanka reprezentoval obec na Fašiangovom pochode 

v Trebišove.  

- 08.02.2018 práce v kuchyni KD, výmena drezov,  zakúpenie nerezového stola a batérie. 

Výmena kachličiek za drezom. 

- 10.02.218 Výročná členská schôdza SZPB, ktorá sa konala v KD Kysta. 

- 26.02-04.03.2018 sprístupnený KD pre verejnosť, hlavne mládež na trávenie voľného 

času počas jarných prázdnin.  

- Práce aktivačných: čistenie priestorov pri dome smútku, čistenie brehu pri kostole –cesta 

poľná,  upratovanie interiéru  obecného múzea. 

- 03.03.2018 stolnotenisový turnaj o Majstra obce na rok 2018 v stolnom tenise.  

- 05.03.2018 podaný projekt za FK Kysta na nákup vybavenia pre futbalistov 

prostredníctvom MF SR.  

- 05.03.2018 podaný projekt na opravu futbalovej šatne prostredníctvom MF SR. 

- 11.03.2018 ekumenická bohoslužba v Gréckokatolíckom kostole. Obec k tejto bohoslužbe 

prispela malým pohostením vo forme zákuskov a kávy. Nasledovalo posedenie 

v kultúrnom dome za účasti pánov farárov,  spojené s premietaním filmu Misia. 

Uznesenie č. 180/2018  

 

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 z 18. 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, 

nakoľko po prehodnotení situácie aká na obci je (obec nemá žiadne skladové priestory), starostka 

predniesla zámer, aby sa budova, ktorá je v havarijnom stave opravila a využila sa ako obecný 

sklad. Po rozprave poslancov sa prišlo k záveru, uchovať túto budovu za účelom skladových 

priestorov s tým, že na opravu je potrebné počítať s nie malými  finančnými prostriedkami. 

Uznesenie č. 120/2016  zriadenie vodovodnej  prípojky k futbalovej šatni doposiaľ nie je 

zrealizované.   Uznesenie č. 179/2017-b  je uzavreté, pretože p. Čičatko nedoručil na OcÚ súpis 

vykonaných prác.  

 

Uznesenie č. 181/2018  

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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a/ Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. ruší  

b/ Uznesenie č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

c/ Opravu  stavby vo dvore materskej školy,  za účelom zriadenia skladových  priestorov   

 

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. Stanovisko obce Hrčeľ k návrhu dohody o zriadení školského obvodu 

Starostka obce informovala poslancov o stanovisku Obce Hrčeľ k návrhu dohody o zriadení 

školského obvodu. Obec Hrčeľ a OZ na svojom zasadnutí dňa 15.12.2017, uznesením č. 

207/2017  odložilo prerokovanie dohody o zriadení spoločného školského obvodu Hrčeľ-Kysta, 

kým nebude vybudovaná modulová kontajnerová škola, t. j. zvýšená kapacita  školy.  

 

Uznesenie č. 182/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  
 

Stanovisko Obce Hrčeľ k  dohode 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  
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K bodu č. 7.  Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 

o registratúrnom  poriadku  

V bode 7. starostka obce predložila Dodatok č. 1 k  Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo 

dňa 22.02.2018 o registratúrnom  poriadku, čo poslanci zobrali na vedomie.  

 Uznesenie č.  183/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  

 

Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 

o registratúrnom  poriadku  

 

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. Prejednanie zámeru obce o prenájme časti pozemku v oddychovej zóne 

„Kapuscanka“  

 Z dôvodu podania projektu k dotvoreniu oddychovej zóny  v centre obce a výstavby altánku v 

„Kapuscanke“ je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na určitú časť parcely 106/1, kde by sa mal 

postaviť obecný  altánok. Vlastníkom tejto susednej  parcely  je Sirovec Anton s manželkou 

Zdenkou. Poslanci OZ s prenájmom priestoru od súkromnej osoby za účelom zriadenia altánku, 

ktorý bude slúžiť nie len obyvateľom obce, ale aj návštevníkom miestneho pohostinstva súhlasia.   

Uznesenie č. 184/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

Zámer obce prenajať časť pozemku pri oddychovej zóne „Kapuscanka“, a to:  časť 

pozemku pod navrhovaným obecným altánkom. Vlastníkom pozemku je  Anton Sirovec 

s manželkou.  

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 účelového využitia finančných prostriedkov z MAS TOKAJ 

ROVINA v roku    2018   
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Z dôvodu členstva na  základe výzvy Miestnej akčnej skupiny TOKAJ ROVINA o.z. má obec 

možnosť čerpať finančné prostriedky do výšky 35.000EUR s DPH. Obec sa do tejto výzvy zapája 

konkrétnym projektom. P. starostka predniesla návrh, čím by sa obec mohla zapojiť.  

1. Rekonštrukcia chodníka na ulici Kvetnej  k reformovanému kostolu s riešením vstupov do 

domov, 

2. výstavba cesty ku kostolu s riešením parkoviska a vstupov na miestny cintorín,  

3. oprava futbalovej šatne.  

To boli návrhy p. starostky. Poprosila poslancov, aby podali návrhy aj oni. Starostka podotkla, že 

každá aktivita musí byť poriešená projektom a všetkými náležitosťami, ktoré projekty musia 

spĺňať. Poslanci odporučili zapojiť sa do výzvy opravou  chodníkov na ulici Kvetnej. Podľa 

informácie z rokovania MAS TOKAJ ROVINA  by mala byť vyhlásená nová výzva na opravu 

chodníkov. Poslanci OZ jednohlasne navrhli dať prepracovať projekt na chodníky na ulici 

Hlavnej časť 1. a časť 2.  a zapojiť sa  do výzvy  nanovo.  

Uznesenie č.  185/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

a/ Využitie finančných prostriedkov  z MAS TOKAJ-ROVINA na rekonštrukciu chodníka 

na ulici Kvetnej. 

 

b/ Zapojiť sa do výzvy L 2 a to prepracovaným projektom  na chodníky  ulica Hlavná časť 

1. a časť 2. 
 

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. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2017   

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017  prečítala  Ing. Monika Hudačková, hlavná kontrolórka 

obce Kysta.  Poslanci OZ ju zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 186/2018                                                                                                        

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 2017. 
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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. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  

 

Uznesenie č. 187/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 podľa  predlohy, zároveň poveruje starostku obce 

k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 1/2018. 

 

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. 12. Rôzne 
V bode rôzne  starostka rozprávala o tom,  či by nebolo rozumné pripraviť vopred projekty na 

kúrenie, opravu strechy a výmenu okien v MŠ, nakoľko aj keď je vyhlásená výzva na 

spracovanie projektovej dokumentácie ako aj samotnej výzvy máme veľmi málo času, čo nám 

komplikuje zapojiť sa do projektov. Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili.  

  

Starostka oboznámila poslancov s ponukou na montáž zábradlia na kľúč  do podkrovia vo  výške 

1740.-€.  

Starostka informovala poslancov o havarijnom stave strechy na garáži. Ak nechceme, aby garáž 

spadla, musíme strechu opraviť. Poslanci s opravou strechy súhlasili.  

Starostka informovala poslancov s organizovaním akcie v spolupráci s FS Kyščanka „ Kyščanský 

majáles“  

 

Uznesenie č. 188/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

a/  Montáž zábradlia do podkrovia  OcÚ 

b/  Opravu strechy na garáži 

c/ Organizáciu a zabezpečenie akcie v spolupráci s FS Kyščanka „ Kyščanský majáles“ 
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Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

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 20,00hodine. 

 

    Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 

 

Overovatelia:             Ing. Jozef Ďurček                           .............................................. 

 

                                   Daniel Kolesár                                .............................................. 

                                                                                

                                                                     

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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                                                     Uznesenie č. 180/2018 

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

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,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                    Uznesenie č. 181/2018  

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu 5. 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  

a/ Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. ruší  

b/ Uznesenie č. 76/2015 odstránenie stavby na dvore materskej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

c/ Opravu  stavby vo dvore materskej školy,  za účelom zriadenia skladových  priestor   

 

                                             

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková                                                                                                                                       

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 182/2018 

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 6. Stanovisko obce Hrčeľ k návrhu dohody o zriadení školského obvodu 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. berie na vedomie 

Stanovisko Obce Hrčeľ k  dohode 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 

             

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                                 

                                  

 

                                                          Uznesenie č. 183/2018  

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 7.  Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 

o registratúrnom  poriadku  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. berie na vedomie  

 

Dodatok č. 1. k Smernici č. 1/2016 Obecného úradu Kysta zo dňa 22.02.2018 

o registratúrnom  poriadku  

 

 

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 184/2018 

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č.  8. Prejednanie zámeru obce o prenájme časti pozemku v oddychovej zóne 

„Kapuscanka“  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje 

 

Zámer obce prenajať časť pozemku pri oddychovej zóne „Kapuscanka“, a to:  časť 

pozemku pod navrhovaným obecným altánkom. Vlastníkom pozemku je  Anton Sirovec 

s manželkou.  

             

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                                 

                                                        Uznesenie č. 185/2018  

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 9. Prejednanie účelového využitia finančných prostriedkov z MAS TOKAJ 

ROVINA v roku    2018   

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. schvaľuje 

 

a/ Využitie finančných prostriedkov  z MAS TOKAJ-ROVINA na rekonštrukciu chodníka 

na ulici Kvetnej. 

 

b/ Zapojiť sa do výzvy L 2 a to prepracovaným projektom  na chodníky  ulica Hlavná časť 

1. a časť 2. 
 

 

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 186/2018 

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 10. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2017   

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 2017. 

 

 

             

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                                 

                                                 

                                                               Uznesenie č. 187/2018  

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 11. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 podľa  predlohy, zároveň poveruje starostku obce 

k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 1/2018. 

  

 

 

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                               Uznesenie č. 188/2018  

                z 19-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 14.3.2018 

 

K bodu č. 12.   Rôzne 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

a/  Montáž zábradlia do podkrovia  OcÚ 

b/  Opravu strechy na garáži 

c/ Organizáciu a  zabezpečenie akcie v spolupráci s FS Kyščanka „ Kyščanský majáles“ 

 

 

 

Kysta,  14.3.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


