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                                                                   Zápisnica  
      zo 7 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  16.12.2019                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 
Prítomní poslanci :   Daniel Kolesár,  Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček  

 
Neprítomní poslanci:  Mgr. Marcela Šimková 

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

 
Verejnosť:   0   

Ospravedlnení poslanci:       1 

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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1. polroka 2020 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a                                  

     2022  

6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021,2022 

7.  Návrh VZN č. 1/11/2019  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   

     stavebnými odpadmi na území Obce Kysta 

 8.  Návrh VZN č. 2/11/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

      odpady a drobné stavebné odpady  

 9.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

10. Určenie inventarizačnej komisie  
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11. Informácia o podanom projekte “ Rekonštrukcia rigolov v Obci Kysta „ 

12. Informácia o podanom projekte  „ Revitalizácia obecného múzea “ 

13. Rôzne 
14. Schválenie uznesení  
15. Dotazy a dopyty občanov 

16. Záver 

 

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  4 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 1.a/  Schválenie programu rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1. polroka 2020 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a                                  

     2022  

6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021,2022 

7.  Návrh VZN č. 1/11/2019  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   

     stavebnými odpadmi na území Obce Kysta 

 8.  Návrh VZN č. 2/11/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

      odpady a drobné stavebné odpady  

 9.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

10. Určenie inventarizačnej komisie  

11. Informácia o podanom projekte “ Rekonštrukcia rigolov v Obci Kysta „ 
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12. Informácia o podanom projekte  „ Revitalizácia obecného múzea “ 

13. Rôzne 
14. Schválenie uznesení  
15. Dotazy a dopyty občanov 

16. Záver 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Jozef Ďurček, Dávid Danko  
 

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 

 

Hlasovanie za:  4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
 
K bodu  2.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 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. 44/2019  
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: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 
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Starostka obce informovala poslancov o týchto aktivitách od posledného zasadnutia OcÚ: 
 

- 30.10.2019  bola obcou vypracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020. Názov projektu: Revitalizácia obecného 
múzea. Práce na tomto projekte predstavujú vonkajšiu úpravu fasády múzea. Požadovaná 
výška dotácie:  5.000,- EUR. 

- 10.11.2019  akcia „Jar-Jeseň života“. Organizácia tohto podujatia bola vo vlastnej réžii. 
- 13.11.2019 účasť starostov na stretnutí s predsedom  KSK, za účelom zriadenia vodných 

rád  v rámci schváleného Programu obnovy krajiny . 
- November - ukončenie projektu „Cesta k oddychu v našej Kapuscanke“. Práce na tomto 

projekte súviseli s výstavbou malého Amfiteátra. Amfiteáter je potrebné dokončiť 
o zadnú stenu. 

- November  2019 natrel sa veľkoobjemový kontajner na cintoríne a v škôlke. 
- 26.11.2019 podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 

z prostriedkov Environmentálneho fondu. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť: 
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku. Projekt obce: Rekonštrukcia rigolov v obci 
Kysta. 

- 28.11.2019 bolo zvolané konzultatívne zhromaždenie občanov obce s programom 
zameraným na zmenu podmienok vyvážania komunálneho odpadu a triedeného odpadu  
za účasti zberovej spoločnosti KOSIT Košice. Z verejnej diskusie bol podporený návrh na 
zakúpenie  nádob pre triedený zber odpadov  plast - sklo  pre domácnosť. 

- 8.12.2019 akcia „Mikuláš“, občanom boli doručené salónky a kalendáre na rok 2020. 
- December 2019 ukončovacie práce v kuchyni obecného múzea. 
- 12.12.2019 sa v Obci Hrčeľ uskutočnil vidiecky jarmok na propagáciu výrobkov. Obec 

Kysta reprezentovali: FS Kyščanka, Gazdovský dvor Kysta. 
   
Uznesenie č. 45/2019  
 

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. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Uzavrieť zmluvu so spoločnosťou KOSIT o poskytnutí nádob: žltá - modrá, na triedený 
zber odpadu pre domácnosti obce. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu č.  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie roka 2020. 
Predniesla kontrolórka Obce Kysta. 

 

Uznesenie č. 46/2019  
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 2020 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2020. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na 
roky 2020, 2021 a   2022 . 
Stanovisko k rozpočtu obce predniesla Ing. Hudačková Monika, kontrolórka obce  so záverom 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  

Uznesenie č.  47/2019  
 
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 2020 a na roky 2021, 2022.  
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021, 2022. 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 23.11.20119 na internetovej stránke Obce 
Kysta.  
 
Uznesenie č. 48/2019 
  
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 2020 ako vyrovnaný  v sume 92 297,50 € v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti.   
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2. Berie na vedomie 
            Rozpočet obce na roky 2021 a 2022. 
 

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

 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 7.  Návrh VZN č. 1/11/2019  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   

stavebnými odpadmi na území Obce Kysta. 
V bode 7. starostka obce predložila návrh VZN Obce Kysta č. 1/11/2019 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi na území Obce Kysta. 

Návrh tohto VZN bol jednohlasne schválený.   
 

 Uznesenie č. 49/2019  

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 č. 1/11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými  stavebnými odpadmi na území Obce Kysta. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 8.  Návrh VZN č. 2/11/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.  
 
V bode 8. starostka obce predložila návrh VZN Obce Kysta č. 2/11/2019 o  miestnych daniach 
a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Návrh tohto VZN bol jednohlasne schválený.   
 

 Uznesenie č.  50/2019  

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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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 2/11/2019 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

K bodu č. 9.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 
V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia.  
 
Uznesenie č. 51/2019  

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.  4/2019 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2019 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

K bodu č. 10. Určenie inventarizačnej komisie. 
P. starostka predniesla návrh na zloženie inventarizačnej komisie  a to: Predseda Daniel Kolesár, 
členovia Mgr. Marcela Šimková, Monika Pregová.  O tomto návrhu dala starostka hlasovať. 
 
Uznesenie č. 52/2019                                                                                                        

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:   Predseda - Daniel Kolesár, členovia - Mgr. Marcela 
Šimková, Monika Pregová.   
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 11. Informácia o podanom projekte “ Rekonštrukcia rigolov v Obci Kysta „ 
P. starostka informovala poslancov o podanej žiadosti na Environmentálny fond s projektom 
„.Rekonštrukcia rigolov v Obci Kysta “.  Zároveň vysvetlila podmienky zapojenia sa do výzvy, 
ako aj to, že na tento projekt sa nemusí čerpať úver.  Poslanci OZ jednohlasne tento projekt 
podporili.  
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Uznesenie č. 53/2019  

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

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 z prostriedkov 
Environmentálneho fondu. Oblasť Ochrana a využívanie vôd, Činnosť: Odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku, číslo BD1. Názov projektu: Rekonšrukcia rigolov v Obci 
Kysta “.   

- Povinnú vlastnú spoluúčasť vo výške 5%. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 12. Informácia o podanom projekte  „ Revitalizácia obecného múzea “ 
30.10.2019  bola obcou vypracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na rok 2020, Program obnovy dediny. Názov projektu: 
„Revitalizácia obecného múzea“.  Práce na tomto projekte predstavujú vonkajšiu úpravu fasády 
múzea. Požadovaná výška dotácie:  5.000,- EUR 

 

Uznesenie č. 54/2019  

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

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 
na rok 2020, Program obnovy dediny.  Názov projektu:  „Revitalizácia obecného 
múzea“.   

- Povinnú vlastnú spoluúčasť  vo výške 20%. 
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

K bodu č. 13. Rôzne. 

Podľa zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta, článok 3.  ODMENY POSLANCOV, bod  3. 
poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto 
funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Preto   starostka navrhla  poslancom OZ za 
rok 2019 odmenu vo výške 100.-€ ako hrubú mzdu.   



9 

 

 
Uznesenie č. 55/2019  

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

Podľa článku 3. Zásady odmeňovania poslancov,  bod  3.  mimoriadnu odmenu  vo výške 
100.-€ ako hrubú mzdu.   
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

Ing. Ďurček  podal návrh na opravu oplotenia na multifunkčnom ihrisku.  

     Poslanec Kolesár oboznámil poslancov o havarijnom stave priestorov futbalovej šatne 
a futbalovej tribúny. Starostka oznámila, že s týmito  opravami sa musí začať čím skôr. Farba na 
tribúnu je zakúpená. V havarijnom stave je hlavne  sprcha v šatni a vonkajšia tribúna. Preto je 
potrebné začať s výmenou obkladov, dlažby a vodovodných rozvodov. Ďalej je potrebné zakúpiť 
nový elektrický ohrievač vody. Vymeniť okná a dvere. Na tribúnu je nutné z bezpečnostných 
dôvodov ihneď osadiť nové dosky a konštrukciu tribúny natrieť. Nakoľko nám nebola schválená 
dotácia na opravu šatne, tieto práce musíme urobiť z vlastných prostriedkov nie naraz, ale 
postupne. Podľa finančných možností postupne pristúpime aj k oprave oplotenia na 
multifunkčnom ihrisku. Z dôvodu havarijného stavu a začatia jarnej sezóny futbalu musíme 
uprednostniť šatňu.   

Uznesenie č. 56/2019  

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

Vo vlastnej réžii previesť práce na oprave futbalovej šatne podľa potreby z dôvodu 
havarijného stavu tohto objektu.   
 

Hlasovanie za:  4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

     Ďalej p. starostka informovala poslancov o vianočnej výzdobe, ktorú sme tohto roku rozšírili 
o nové svetelné reťaze a  nové dekoračné sane. Vďaka občanovi obce budeme mať aj nový 
mostík pri obecnom úrade.  

     Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 
 
Overovatelia:     Ing. Jozef Ďurček                               .............................................. 
 
 
                           Dávid Danko                                     ...............................................                                  
 

                                                               

 

 

                                                                              Mgr. Helena Borčíková, starostka obce 
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                                                        Uznesenie č. 44/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 
K bodu  2.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho 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, 16.12.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                 

                                                   Uznesenie č. 45/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 
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. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Uzavrieť zmluvu so spoločnosťou KOSIT o poskytnutí nádob: žltá - modrá, na triedený 
zber odpadu pre domácnosti obce. 
                                                    

                                             

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 46/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 
K bodu č.  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie roka 2020. 
 

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 2020 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2020. 
 
    

                                               

                                             

Kysta, 16.12.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                      

                                                   Uznesenie č. 47/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na 
roky 2020, 2021 a 2022.  
 

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 2020 a na roky 2021, 2022.  

                                                    

        

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 48/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021, 2022. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

4. Rozpočet Obce Kysta  na rok 2020 ako vyrovnaný  v sume 92 297,50 € v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti.   

5. Berie na vedomie 
            Rozpočet obce na roky 2021 a 2022. 
 

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

    

                                             

Kysta, 16.12.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                   

                                                   Uznesenie č. 49/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 7.  Návrh VZN č. 1/11/2019  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   

stavebnými odpadmi 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  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/11/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými  stavebnými odpadmi na území Obce Kysta. 

                                                    

                  

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 50/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 8.  Návrh VZN č. 2/11/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.  

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. 2/11/2019 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

                                             

Kysta, 16.12.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                   

                                                  

                                                        Uznesenie č. 51/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

 K bodu č. 9.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

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.  4/2019 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2019 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

 

 

 

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                        Uznesenie č. 52/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

 K bodu č. 10. 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:   Predseda - Daniel Kolesár, členovia - Mgr. Marcela 
Šimková, Monika Pregová.   
    

 

 

 

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

 
                                   

                                                 Uznesenie č. 53/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 11. Informácia o podanom projekte “ Rekonštrukcia rigolov v Obci Kysta „ 

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

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 z prostriedkov 
Environmentálneho fondu. Oblasť Ochrana a využívanie vôd, Činnosť: Odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku, číslo BD1. Názov projektu: Rekonšrukcia rigolov v Obci 
Kysta “.   

- Povinnú vlastnú spoluúčasť vo výške 5%. 

 

 

Kysta,   16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                     Uznesenie č. 54/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

 K bodu č. 12. Informácia o podanom projekte  „ Revitalizácia obecného múzea “ 

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

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na 
rok 2020, Program obnovy dediny.  Názov projektu:  „Revitalizácia obecného múzea“.   

- Povinnú vlastnú spoluúčasť  vo výške 20%. 
 

 

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

 
                                                  

                                                         Uznesenie č. 55/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 13. Rôzne. 

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

Podľa Článku 3. Zásady odmeňovania poslancov,  bod  3.  mimoriadnu odmenu  vo výške 
100.-€ ako hrubú mzdu.   

 

 

Kysta,   16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                      Uznesenie č. 56/2019  

  zo  7  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   16.12.2019 
 

K bodu č. 13. Rôzne. 

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

Vo vlastnej réžii previesť práce na oprave futbalovej šatne podľa potreby z dôvodu 
havarijného stavu tohto objektu.   
 

 

 

Kysta, 16.12.2019                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 


