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                                                       Zápisnica  

z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

Prítomní:   Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

Prítomní poslanci :    PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík,    

Neprítomní poslanci:  1 

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

Verejnosť:    1    

Ospravedlnení poslanci:       1 

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 hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2017 

7. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2017 

8. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kysta pre volebné obdobie 2018-

2022  (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

10. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Kysta  pre volebné obdobie 2018-

2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)  

11. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie  z environmentálneho  fondu na rok 2018 

v rámci Programu obnovy dediny na projekt  „Zelená alej na ihrisku“ 

12. Informácia o poskytnutí dotácie pre FK Kysta z programu Podpora rozvoja športu 2018 na 

projekt  „Hráme futbal 50 rokov“ 

13. Informácia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 205 na projekt: rekonštrukčné 

práce  pre dokončenie zriadenia obecného domu tradícií 

14. Uzavretie nájomnej zmluvy na časť pozemku vo vlastníctve p. Sirovca a manželky 

15. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 

16. Rôzne 

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 4 a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík    

Zapisovateľka:  Monika Pregová  

 

Hlasovanie za: 4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík,/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

 

Návrhy poslancov k programu – žiadne. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

 

Hlasovanie: za: 4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

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 hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2017 

7. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2017 

8. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kysta pre volebné obdobie 

2018-2022  (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

10. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Kysta  pre volebné obdobie 

2018-2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)  

11. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie  z environmentálneho  fondu na rok 

2018 v rámci Programu obnovy dediny na projekt  „Zelená alej na ihrisku“ 

12. Informácia o poskytnutí dotácie pre FK Kysta z programu Podpora rozvoja športu 2018    

na projekt  „Hráme futbal 50 rokov“ 

13. Informácia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 205 na projekt:    

rekonštrukčné práce  pre dokončenie zriadenia obecného domu tradícií 

14. Uzavretie nájomnej zmluvy na časť pozemku vo vlastníctve p. Sirovca a manželky 

15. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 

16. Rôzne 

17. Schválenie uznesení 

18. Záver 

 



3 

 

K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 

 

Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- 16.3.2018 MDŽ pre členky SZPB a súboru Kyščanka v KD  

- 19.3.2018 účasť Kyščanky na MDŽ v Košiciach 

- Marec/2018 výmena strechy garáže v MŠ svojpomocne. Začali sa rekonštrukčné práce na 

výmene sociálnych zariadení v budove MŠ. 

- Apríl/2018 čistenie priekop, kosenie verejných priestranstiev, cintorína, výkop 

odvodňovacieho žľabu okolo garáže v MŠ.  Práce pri oprave budovy  vo dvore MŠ  je 

potrebné realizovať odborne. Potrebujeme založiť nové dvere, okná, domurovať 

povybíjané priečky. Roh budovy je opravený. Celá stavba potrebuje opravu. Po oprave 

bude stavba slúžiť na skladovacie priestory, pretože budovu požiarnej zbrojnice, ktorá 

doposiaľ slúžila ako sklad kosačiek a malotraktora je potrebné využiť na iné účely. 

- Máj/2018 stavanie mája s občerstvením, vatrou na ihrisku  za účasti súboru „Kyščanka“. 

- 4.5.2018   sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove uskutočnilo 

výjazdové rokovanie vlády SR, na ktorom sa zúčastnila starostka obce. Po rokovaní bola  

naplánovaná tlačová konferencia za účasti akreditovaných zástupcov regionálnych i 

celoplošných médií.  

- 5.5.2018 sa v našej obci konal „Majáles“, ktorého organizátorom bola Obec Kysta a súbor 

„Kyščanka“.   

- 10.5.2018 školenie v Spišskom Hrhove ohľadom schválenej dotácie  z Programu rozvoja 

vidieka vo výške 3000.-€ pre FK Kysta. 

- 6.6.2018 Valná hromada Združenia pre separovaný zber Zemplín, n. o. Cejkov.  

- 26.5.2018 Pracovný seminár starostov v Taliansku, za účasti 15 starostov  zo Združenia  

miest a obcí regiónu Južného Zemplína. Starostka Obce Kysta sa zúčastnila tejto 

pracovnej cesty v rámci svojej dovolenky na svoje  náklady.   

- 7.6.2018 Športový deň starostov, ktorého sa zúčastnilo 6 regiónov.  

- V máji 2018 povinnosť aplikácie   Zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov. 

Máme podpísanú  Zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. 12/2018 

s firmou MAHUT Group s. r. o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov, ktorá nás v tejto 

oblasti zastrešuje. 

- 13.6.2018 opätovná  porada Združenia pre separovaný zber  Zemplín v Sirníku.  

- 16.júna 2018 nám bolo doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok , ktorý sme žiadali v roku 2015 z opatrenia č.7, pod opatrenie 7.2 na  

projekt : „Oprava chodníkov v obci Kysta“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

určených na vyčerpanie vo výzve.  

Uznesenie č. 189/2018  

 

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:  4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 
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proti : 0                                  zdržal sa: 0  

 

K bodu  5. Informácia o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ. 

 

Kontrolu uznesení predniesla  starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia sú splnené. Uznesenie č. 120/2016  zriadenie vodovodnej  prípojky k futbalovej šatni 

doposiaľ nie je zrealizované.     

 

Uznesenie č. 190/2018  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie  

 Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: za:  4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2017 

 

Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2017 predniesla kontrolórka obce. Stanovisko 

poslanci zobrali na vedomie. 

Uznesenie č.  191/2018:  

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 kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2017 s výrokom celoročné 

hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad. 

 

Hlasovanie: za:  4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 7.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2017 

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  30.5.2018.  
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Uznesenie č. 192/2018 

 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

- prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 1.812,57  EUR. 

- skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 4.661,76  EUR 

                        a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:  

 

1. „Spolu v bezpečí II. etapa“ –  spoluúčasť 20%  na  rekonštrukciu sociálneho 

zariadenia v priestoroch bývalej MŠ.                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                          3648,40€ 

 

2. prípravnú a projektovú dokumentáciu                                                        1013,36 € 

 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 8.  Úprava rozpočtu -rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa predlohy.  

Uznesenie č. 193/2018  

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.  2/2018 podľa predlohy a  do výšky skutočného 

plnenia  k 30.6.2018 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  

 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie  starostu obce Kysta pre volebné obdobie 

2018-2022  (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kysta na nové volebné obdobie 2018-022  

poslanci OZ schválili  v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 
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Uznesenie č. 194/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. určuje 

 

výkon funkcie starostu obce Kysta v novom volebnom období 2018-022 v  rozsahu 1, t.z. 

v plnom rozsahu. 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 10. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Kysta  pre volebné 

obdobie 2018-2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)  

Poslanci jednomyseľne navrhli a schválili 5 poslancov Obce Kysta na nové volebné obdobie r. 

2018-2022.  

Uznesenie č. 195/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. určuje 

 

Počet poslancov Obce Kysta v novom volebnom období r. 2018-2022 :  5 /slovom päť/ 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 11. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie  z environmentálneho  

fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny na projekt  „Zelená alej na ihrisku“   

Obec požiadala o dotáciu z Programu obnovy dediny na rok 2018 s projektom   „Zelená alej na 

ihrisku“. Obec Kysta vlastní pozemok, na ktorom je postavené multifunkčné ihrisko. 

Multifunkčné ihrisko je v záhrade  materskej škôlky, ktorá má oplotenie vo veľmi zlom stave. 

Oplotenie je z roku 1972 preto  sme sa na skultúrnenie tohoto prostredia rozhodli urobiť výmenu 

starého oplotenia za nové a  využiť možnosť zapojenia sa do Programu obnovy dediny.  Pozdĺž 

oplotenia bude zriadená zelená alej podľa druhovej skladby.        Na základe rozhodnutia ministra 

životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z 

Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 17. apríla 2018 bola naša 

žiadosť schválená vo výške 5000.-€. Výstavba nového oplotenia s vlastným dofinancovaním 

bude vo výške 8.301 EUR. Nakoľko je potrebné oplotenie urobiť ako celok, obec dofinancuje 
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oplotenie vo výške 3.301,-EUR. OZ s dofinancovaním súhlasilo. Realizácia oplotenia sa začne až 

po podpísaní zmluvy s Ministerstvom ŽP.  

Uznesenie č. 196/2018  

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  

a/ Informáciu o pridelenej dotácií z Programu obnovy dediny na rok 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  

b/ Dofinancovanie z vlastných prostriedkov projekt „Zelená alej na ihrisku“  vo výške    

3 301.-€ 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 12. Informácia o poskytnutí dotácie pre FK Kysta z programu Podpora rozvoja 

športu 2018  na projekt  „Hráme futbal 50 rokov“ 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja 

športu na rok 2018 bola Futbalovému klubu v Kyste  schválená dotácia vo výške 3000.-€ na 

nákup futbalových dresov a športovej výbavy..  

Uznesenie č.  197/2018:  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

Informáciu o poskytnutej  dotácii v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018  

Futbalovému klubu v Kyste vo výške 3000.-€ na nákup futbalových dresov  a športovej 

výbavy.   

Hlasovanie: za:  4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 13. Informácia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 205 na projekt:    

rekonštrukčné práce  pre dokončenie zriadenia obecného domu tradícií 

Starostka informovala poslancov o poskytnutej dotácii na základe uznesenia vlády číslo 205 zo 

4.5.2018 vo výške 10000.-€ na akciu „Rekonštrukčné  práce pre dokončenie zriadenia obecného 

domu tradícií“. 
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Uznesenie č.  198/2018  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

a/ Informáciu o pridelenej dotácií z Ministerstva financií  SR 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

b/ Dofinancovanie z vlastných prostriedkov projekt „Rekonštrukčné  práce pre dokončenie 

zriadenia obecného domu tradícií“ 

 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 14. Uzavretie nájomnej zmluvy na časť pozemku vo vlastníctve p. Sirovca 

a manželky 

Starostka informovala poslancov o podpise nájomnej zmluvy s p. Sirovcom a jeho manželkou. 

Uznesenie č.  199/2018  

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

Informáciu o podpise nájomnej zmluvy s p. Sirovcom a jeho manželkou 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 15. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 

P. starostka oboznámila poslancov s návrhom komunitného plánu sociálnych služieb Obce Kysta 

na roky 2018-2023. Ten bol zverejnený na internetovej stránke obce. Poslanci Komunitný plán 

sociálnych služieb Obce Kysta jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 200/2018                                                                                                        

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

zriadení v z. n. p.  schvaľuje  

 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 
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Hlasovanie: za: 4 poslanci /Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel 

Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 16. Rôzne 
 

V bode rôzne  starostka informovala poslancov o písomnom podaní  sťažnosti p. Dimuna Mareka 

na majiteľa susedného pozemku p. Bulinského z dôvodu neudržiavania nehnuteľnosti.    

 

Padol návrh zorganizovať výlet pre občanov. V prípade záujmu by obec uhradila autobus.  

Poslanci s návrhom súhlasili.   

 

Uznesenie č. 201/2018  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

Zorganizovanie výletu pre občanov Obce Kysta 

 

Hlasovanie: za:   4 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 

Borčík/. 

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 20,00hodine. 

     

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

Overovatelia:             Jozef Borčík                            .............................................. 

 

                                   PaedDr. Júlia Kopinecová      .............................................. 

                                                                                

                                                                      

 

                                                                              Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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                                                       Uznesenie č. 189/2018 

                z 20-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 19.6.2018 

 

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,  19.6.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                  

 

                                                     Uznesenie č. 190/2018  

                z 20-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 19.6.2018 

 

K bodu 5. kontrola  uznesení  

 

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. 

 

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                    Mgr. Helena Borčíková                                                                                                                                       

                                                                                                                starostka obce 
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                                                      Uznesenie č. 191/2018 

                z 20-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 19.6.2018 

 

K bodu č. 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta 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 

 

Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2017 s výrokom celoročné 

hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad. 

 

Kysta, 19.6.2018                                                   Mgr. Helena Borčíková, starostka obce 

                                                

                                                        Uznesenie č. 192/2018  

                z 20-tého rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 19.6.2018 

 

K bodu č. 7.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2017 

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. 

- prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 1.812,57  EUR. 

- skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 4.661,76  EUR 

                        a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:  

 

1. „Spolu v bezpečí II. etapa“ –  spoluúčasť 20%  na  rekonštrukciu priestorov 

najmä  sociálnych  zariadení, ktoré obec vyčlenila na komunitné centrum pre 

seniorov                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                                3648,40€ 

 

2. prípravnú a projektovú dokumentáciu                                                        1013,36 € 

 

 

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 193/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 8.  Úprava rozpočtu -rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

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.  2/2018 podľa predlohy a  do výšky skutočného 

plnenia  k 30.6.2018 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  

 

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

                                                       Uznesenie č. 194/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie  starostu obce Kysta pre volebné obdobie 

2018-2022  (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

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

zriadení v z. n. p. určuje 

 

výkon funkcie starostu obce Kysta v novom volebnom období 2018-022 v  rozsahu 1, t.z. 

v plnom rozsahu. 

 

             

                                 

Kysta,  19.6.2018                                                  Mg r.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 195/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 10. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Kysta  pre volebné 

obdobie 2018-2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. určuje 

 

Počet poslancov Obce Kysta v novom volebnom období r. 2018-2022 :  5 /slovom päť/ 

 

    

                                          

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

 

                                                       Uznesenie č. 196/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 11. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie  z environmentálneho  

fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny na projekt  „Zelená alej na ihrisku“   

 

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  

a/ Informáciu o pridelenej dotácií z Programu obnovy dediny na 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  

b/ Dofinancovanie z vlastných prostriedkov projekt „Zelená alej na ihrisku“  vo výške    

3 301.-€ 

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 197/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 12. Informácia o poskytnutí dotácie pre FK Kysta z programu Podpora rozvoja 

športu 2018  na projekt  „Hráme futbal 50 rokov“ 

 

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 poskytnutej  dotácii v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018  

Futbalovému klubu v Kyste vo výške 3000.-€ na nákup futbalových dresov  a športovej 

výbavy.   

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                                                       Uznesenie č. 198/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 13. Informácia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 205 na projekt:    

rekonštrukčné práce  pre dokončenie zriadenia obecného domu tradícií 

 

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 pridelenej dotácií z Ministerstva financií  SR 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

b/ Dofinancovanie z vlastných prostriedkov projekt „Rekonštrukčné  práce pre dokončenie 

zriadenia obecného domu tradícií“ 

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 199/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 14. Uzavretie nájomnej zmluvy na časť pozemku vo vlastníctve p. Sirovca 

a manželky 

 

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 podpise nájomnej zmluvy s p. Sirovcom a jeho manželkou 

 

 

                                             

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

                                                       Uznesenie č. 200/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 15. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 

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

v z. n. p.  schvaľuje  

 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kysta na roky 2018-2023 

 

        

                                      

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helen a Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 201/2018  

  z 20-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     19.6.2018 

 

K bodu č. 16. Rôzne 

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

v z. n. p. schvaľuje 

 

Zorganizovanie výletu pre občanov Obce Kysta 

 

   

 

                                           

Kysta,  19.6.2018                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

 


