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                                                                   Zápisnica  
         zo 4-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  18.6.2019                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 
Prítomní poslanci :  Daniel Kolesár,  Jozef Borčík,  Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková 

 
Neprítomní poslanci:  Ing. Jozef Ďurček 

 
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.    Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2018 
      5.    Záverečný účet Obce Kysta za rok 2018 
      6.    Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
      7.    Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/5/2019 o čistote a o verejnom poriadku 
      8.    Rôzne 
      9.    Schválenie uznesení  
    10.    Dotazy a dopyty občanov 
    11.    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. 
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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.    Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2018 
      5.    Záverečný účet Obce Kysta za rok 2018 
      6.    Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
      7.    Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/5/2019 o čistote a o verejnom poriadku 
      8.    Rôzne 
      9.    Schválenie uznesení  
    10.    Dotazy a dopyty občanov 
    11.    Záver 

 

Hlasovanie za: 4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Jozef Borčík,  Daniel Kolesár  
 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 

 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
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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. 24/2019  

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 /Mgr. Marcela Šimková,  Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

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

- Starostka obce informovala poslancov o týchto aktivitách od posledného zasadnutia OcÚ: 
 

- 9.4.2019  stretnutie MAS TOKAJ ROVINA – podľa informácie z pracovného stretnutia 
máme za obec predložiť návrh na realizáciu projektu podľa podmienok vyhlásenej výzvy. 
Na vyhlásenie výzvy sme  čakali v roku 2018. Zo strany našej obce do tejto výzvy 
vstupujeme projektom: Rekonštrukcia chodníkov na Kvetnej ulici, ľavá strana. Finančné 
prostriedky na tento projekt sú vo výške 27.000 EUR.  

     -      11.4.2019 bol ukončený prieskum trhu na zriadenie žumpy v obecnom múzeu, dodávateľ        

            firma NOVSTAV plus, s.r.o., vysúťažená suma  1588.-€. 

- 30.4.2019 predvečer 1. Mája - vatra s občerstvením pre občanov.  

- 15.5.2019 v Trebišove zasadal Úrad vlády,  na základe uznesenia vlády číslo 216 zo dňa 

15.5.2019 nám bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000.-€ na kapitálové výdavky – 

Modernizácia kultúrneho domu – sociálnych zariadení.  

- 18.5.2019 súbor „Kyščanka“ reprezentoval obec v Zemplínskom Klečenove, kde sa 

v súťažnej prehliadke folklórnych súborov umiestnil v striebornom pásme.  

- 30.5.2019 sa v kultúrnom dome uskutočnilo školenie pre obecné úrady  k Vyhláške MV 

SR č. 49/2019. 

- Pokračujeme v prácach pri udržiavaní verejných priestranstiev, čistíme priekopy. 

- Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, nám odpovedali na list o riešení havarijného 

stavu odvodňovacieho kanála.  Zo stanoviska spoločnosti odvodňovací kanál „kanál 

01“ev.č. 5412196006 o celkovej dĺžke 0,695 km bol vybudovaný v k.ú. Kysta ako súčasť 
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vodnej stavby „OP JRD Kysta“ , ktorá je majetkom SR v správe Hydromeliorácie , š.p.   

Z vyjadrenia spoločnosti sa údržba kanála bude vykonávať tohto roku.  

- Obec zakúpila nové elektrické nožnice na zelený plot. 

- 11-12.6.2019 – sa prevádzala výmena okien v budove MŠ za plastové. 

- 13.6.2019 sme začali práce na zážitkovom chodníku, ktorý realizujeme z prostriedkov 

nadácie poštovej banky vo výške 2150.-€. Súčasťou chodníka podľa projektovej 

dokumentácie je aj malá oddychová zóna,  ktorú už realizujeme z vlastných prostriedkov.  

- Žiadosť na  opravu šatni prostredníctvom výzvy MV SR nám bola zamietnutá.  

- Žiadosť na projekt prostredníctvom fondu na podporu umenia nám bola zamietnutá.  
 
Uznesenie č. 25/2019  

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

a/ Správu o činnosti obecného úradu 

Schvaľuje 

b/  spoluúčasť na projektoch a kúpu fontány do malej oddychovej zóny  
 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela Šimková,   Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2018 
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2018 predniesla kontrolórka obce. Stanovisko 
poslanci zobrali na vedomie. 

Uznesenie č.  26/2019:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018. 
 
Hlasovanie: za:  4 poslanci /  Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela Šimková, Dávid 
Danko/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 
 

 



5 

 

K bodu č. 5.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2018 

Záverečný účet predložila prítomným poslancom pracovníčka OcÚ Monika Pregová.     Poslanci  
obecného zastupiteľstva mali možnosť preštudovať si ho na webovej stránke Obce Kysta, kde bol  
zverejnený od  28.5.2019.  
 
Uznesenie č. 27/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  schodok  rozpočtového hospodárenia v sume   
- 5.158,63 EUR. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií 17.961,76 € znížených  
o  nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2018 v sume 5.900,- EUR 
 
      a/ na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5.158,63 EUR 

b/ na skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 6.903,13 EUR,   a rezervný fond čerpať    
    na kapitálové výdavky:  

 
A) „Spolu v bezpečí II.etapa“ –  spoluúčasť 20%  na projekt „Cesta k oddychu v našej 

Kapuscanke „                                                          2 320.-  €  
B) Výstavba zážitkového chodníka                                400.-   € 
C) Rekonštrukcia chodníka na ulici Kvetnej               4.183,13 €  
 

 
Hlasovanie: za:   4 poslanci / Daniel Kolesár, Jozef Borčík, Mgr. Marcela Šimková, Dávid 
Danko/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  
 

K bodu 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2019  

V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa predlohy.  

 

Uznesenie č. 28/2019  

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.  2/2019 podľa predlohy  a zároveň poveruje 
starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
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Hlasovanie za: 4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková,  Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu 7.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/5/2019 o čistote a o verejnom 
poriadku    

V bode 7. starostka obce predložila návrh VZN Obce Kysta č. 1/5/2019 o čistote a o verejnom 
poriadku. VZN bolo  jednohlasne schválené. 
   
 Uznesenie č.  29/2019  

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 Obce Kysta č. 1/5/2019 o  čistote a o verejnom poriadku.  
 

Hlasovanie: za:  4 poslanci / Mgr. Marcela Šimková,  Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid 
Danko /. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 
K bodu 8. Rôzne 

Z dôvodu premnožených komárov sa prejednával postrek obce, za ktorý by obec odborne 
spôsobilej osobe  zaplatila cca 600.-€. Postrek by sa prevádzal po komunikáciách obce. Po 
rozprave k tomuto návrhu poslanci jednohlasne  postrek komárov zamietli.  
Padol návrh zorganizovať výlet pre občanov. V prípade záujmu by obec uhradila autobus.  
Poslanci s návrhom súhlasili.   
P. starostka oznámila poslancom, že 25.8.2019 nás navštívia ženy z družobného klubu košických 
žien, ktoré by sme privítali  v kultúrnom dome s malým občerstvením, čo poslanci jednohlasne 
schválili.  
 
Uznesenie č. 30/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
1. Zorganizovanie výletu pre občanov Obce Kysta 
2. Prijatie žien z Košíc na pôde OcÚ, dňa 25.8.2019 

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



7 

 

Previesť postrek  proti komárom  v obci 
 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / Mgr. Marcela Šimková,  Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  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:            Jozef Borčík                               ............................................                
 
 
                                 Daniel Kolesár                             ........................................... 
    
 

 

 

                                                                      Mgr. Helena Borčíková, starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 24/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
 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, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                                         Uznesenie č. 25/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
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  

a/ Správu o činnosti obecného úradu 

Schvaľuje 

b/  spoluúčasť na projektoch a kúpu fontány do malej oddychovej zóny  
 

                                                    

                                             

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                              Uznesenie č. 26/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta 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 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018. 
                                                     

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                                   

                                                        Uznesenie č. 27/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
K bodu č. 5.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2018 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  schodok  rozpočtového hospodárenia v sume   
- 5.158,63 EUR. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií 17.961,76 € znížených  
o  nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2018 v sume 5.900,- EUR 
 
      a/ na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5.158,63 EUR 

b/ na skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 6.903,13 EUR,   a rezervný fond čerpať    
    na kapitálové výdavky:  
 

D) „Spolu v bezpečí II.etapa“ –  spoluúčasť 20%  na projekt „Cesta k oddychu v našej 
Kapuscanke „                                                          2 320.-  €  

E) Výstavba zážitkového chodníka                                400.-   € 
F) Rekonštrukcia chodníka na ulici Kvetnej               4.183,13 €  

                                   

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                              Uznesenie č. 28/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
K bodu 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2019  

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.  2/2019 podľa predlohy  a zároveň poveruje 
starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 
                                                     

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                                   

                                                       

                                                 Uznesenie č. 29/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
K bodu 7.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/5/2019 o čistote a o verejnom 
poriadku    

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. 1/5/2019 o  čistote a o verejnom poriadku.  
 

 

 

 

 

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 30/2019  

  zo 4-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   18.6.2019 
 
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 
 
1. Zorganizovanie výletu pre občanov Obce Kysta 
2. Prijatie žien z Košíc na pôde OcÚ, dňa 25.8.2019 

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

Previesť postrek  proti komárom  v obci 
                                                     

 

 

 

 

Kysta, 18.6.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                                   

 

 
 


