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                                                               Zápisnica  
zo 16.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     20.6.2017.  
 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

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

Neprítomní poslanci:  Jozef Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák, 

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

Verejnosť:    Džupinová Marta    

Ospravedlnení poslanci:       2                                   

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. VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta 
7. Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 

2017 
8. Prejednanie návrhu na výmenu oplotenia v záhrade OcÚ Kysta  
9. Organizačne zabezpečenie akcie  „ 745 výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2016 
11. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2016 
12. Rozpočtové opatrenie č. 2. 

13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Schválenie uznesení 
16. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena,  starostka obce.  Privítala  všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Júlia Kopinecová,  Daniel Kolesár, 
Zapisovateľka:  Monika Pregová  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 
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proti : 0                                   zdržal sa: 0  
 

Návrhy poslancov k programu – žiadne. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár. / 

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. VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta 
7. Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na 

rok 2017 
8. Prejednanie návrhu na výmenu oplotenia v záhrade OcÚ Kysta  
9. Organizačne zabezpečenie akcie  „ 740 výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2016 
11. Záverečný účet Obce Kysta za rok 2016 
12. Rozpočtové opatrenie č. 2. 

13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Schválenie uznesení 
16. Záver 

 
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 
 
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- 9.3.2017 členská schôdza SZPB,  základná organizácia v Kyste  má 15 členov.  
- 12.3.2017- II. Ročník  Ekumenickej bohoslužby. Miestom konania bol Reformovaný 

kostol v Kyste. Obec na túto udalosť ktorá bola pre všetkých naších občanov  poskytla 
občerstvenie . Zúčastneným poslancom na ekumenickej bohoslužbe starostka poďakovala.    

- 11.3.2017 sa konal 2. ročník  stolnotenisového  turnaja  o pohár starostky obce. Na toto 
podujatie bol zakúpený nový pingpongový stôl, náklady na turnaj hradila obec, bolo 
podané občerstvenie pre súťažiacich  vo forme guľášu. Starostka poďakovala poslancom : 
p. Kolesárovi a Ing. Ďurčekovi za organizáciu celého turnaja. Majstrom obce na rok 2017 
sa stal Adam TANCOŠ.  
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- 25.3.2017 z dôvodu vyschnutia dvoch vysokých smrekov na miestnom cintoríne, ktoré 
rástli medzi hrobmi sme boli nútení previesť výrub týchto dvoch drevín. Nakoľko výrub 
medzi hrobovými miestami bol náročný, ohrozujúci pomníky, obec na tento výrub 
objednala odborne spôsobilú osobu.  Za službu sme zaplatili 416,32€. Smrekové drevo 
sme použili na vatru v predvečer I. mája. 

- 28.4.2017 obec zakúpila traktorovú kosačku na údržbu  verejných priestranstiev, cintorína 
a ihriska. Kosačku doviezol poslanec Daniel Kolesár. Náklad na traktorovú kosačku bol 
2219.-€- po zľave. Kosačka je uložená v budove požiarnej zbrojnice. Stará, nefunkčná 
požiarna striekačka je umiestnená  na dvore OcÚ.  

- 30.4.2017 obec pripravila: stavanie mája s guľášom a vatrou pre celú dedinu. Na 
zorganizovaní akcie sa veľkou mierou podieľali ženy zo súboru „Kyščanka“, ktorým 
touto cestou  patrí poďakovanie.  

- 14.5.2017 Prehliadka cirkevných zborov Ondavsko-Hornádskeho seniorátu. Prehliadka sa 
konala v Kultúrnom dome Kysta. Obec na túto akciu poskytla priestory.  

- Maj 2017- kosenie verejných priestranstiev a cintorína.  
- Vyčistenie priekopy ulica Dlhá - od domu Slivkových po  Šikorových.  
- Čistenie priekop na ulici Kvetnej.  
- Pokládka plávajúcej podlahy v podkroví OcÚ. Cena za materiál 1.180 EUR. Práca bola 

prevedená cez menšie obecné služby.    
- Vyrovnávanie terénu v Kapuscanke.  
- Výsadba zelene  v Kapuscanke. 
- Zásyp plochy pod pódiom.  
- Výsev trávnika v Kapuscanke. Za výsev trávnika v Kapuscanke, za  jeho zavlažovanie 

obec vyslovuje veľké poďakovanie Ing. Slivkovi. 
- Jún 2017 - dom smútku, maľovanie dverí a okien.  
- 6.6.2017 sme mali kontrolu z Archívu v Trebišove,  kontrolou nebolo  zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Okresným archívom bola vybraná 
dokumentácia, ktorá bude uložená v Okresnom archíve Trebišov.   

- 18.01.2017 sme podali žiadosť o dotáciu v súlade s VZN KSK Košice na projekt „50 
rokov futbalu v Kyste a 745 rokov od jej založenia „ 

- Do 30.03.2017 sme podali žiadosť na výzvu MF SR  „oprava futbalovej šatne“. 
- 05.05.2017 - podaný projekt „Spolu v bezpečí II“ na opravu sociálneho zariadenia 

v bývalej MŠ. 
- Do 30.05 .2017 boli podané projekty na výzvu Úradu vlády SR: 
- za FK -  nákup športovej výbavy pre futbalistov, 
- za obec -  nákup hracích prvkov do Kapuscanky.    
- Informácia o zamestnanosti v obci   

zamestnanci obce:  § 54 - Danková Katarína, Dociová Ingrid pracovný pomer od 
01.5.2017 do 30.04.2018 - refundácia mzdy úradom práce, 5 % spoluúčasť obce.  

- Dobrovoľnícka služba : 4 hod. denne Cakoci Jozef, Zanová Mária,  
- MOS : 4 hod. denne   -  Slavomír Obšatník, 
- § 10 - 2x 4 hod. v týždni - Kysty, Danko, Dzoba,  
- výpomoc z Hrčeľa: § 10 -  Dunová, Balogová, Tancoš,  Tancošova.  
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Uznesenie č. 146/2017  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  berie na vedomie   

Správu o činnosti obecného úradu.  
 

Hlasovanie: za:  3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                               zdržal sa: 0  

 
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ. 

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

 

Uznesenie č. 147/2017  

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

Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

Proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č. 6. VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta 
V bode 6. sa prejednávalo  VZN č. 1/5/2017 o  organizácii miestneho referenda v Obci Kysta,   
ktorého návrh  bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Kysta dňa 3.5.2017. 
Poslanci uvedené VZN jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 148/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta.  

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

Proti : 0                                   zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7.  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho 
rozpočtu SR na rok 2017 
V bode 7. starostka podala informáciu o podpísanej zmluve na žiadosť o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Na nami podaný  
projekt „Spolu v bezpečí“ nám bolo poukázaných 3.900EUR, na vybavenie komunitného centra. 
Spoluúčasť obce na uvedenom projekte je 20%.   

Uznesenie č.  149/2017  

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

Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, / 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 
K bodu č.  8. Prejednanie návrhu na výmenu oplotenia v záhrade OcÚ Kysta  
V bode 8. starostka predložila návrh  na výmenu oplotenia v záhrade OcÚ. Výmena oplotenia 
v dĺžke 62m. Namiesto  pletivá by bol osadený betónový plot. Práce na výmene plotu by boli 
prevedené na kľuč. Zo strany obce je potrebné odstrániť starý plot a vyčistiť priestor. Po 
prevedení úprav  by sa pôvodný plechový plot  od cesty odstránil a priestor otvoril. Výmenou 
plota, odstránením starého plota by záhrada OcU dostala nový obraz. Predpokladaná výška 
investície do výmeny oplotenia je 4.000EUR. Uvedenú investíciu by obec realizovala z vlastných 
prostriedkov. Časť v hotovosti, časť na splátky.  

Uznesenie č. 150/2017 

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

Výmenu pôvodného oplotenia od susedov Lajošových - 62 bežných metrov na kľúč,  
pôvodný plechový plot od cesty  odstrániť a priestor otvoriť. 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                         zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 9.   Organizačne zabezpečenie akcie  „50 rokov futbalu v Kyste a 745 rokov od jej 
založenia „ 
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Termín na uskutočnenie akcie „50 rokov futbalu v Kyste a 745 rokov od jej založenia“ po 
vzájomnej dohode bol určený na  9.09.2017.  Nakoľko nevieme či nám bude chválená  dotácia na 
túto pre našu obec veľmi významnú akciu je veľmi ťažké rozhodovanie , čím by sme našu oslavu 
mohli obohatiť. Na tomto podujatí by boli zo strany obce ocenené  osobnosti obce, ako aj udelené 
čestné  občianstva pre nás  významným osobnostiam. Zo strany obce bol predložený návrh 
osobnosti obce  na Cenu  predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré je verejným ocenením 
a udeľuje ho predseda Košického samosprávneho kraja. Pani starostka  predložila návrh trom 
osobnostiam:  

1. Cenu  predsedu Košického samosprávneho kraja „In memoriam“ 
„Za výrazný prínos v oblasti školstva a verejnoprospešnej činnosti v obci Kysta“  
MÁRIA PECAROVÁ  1893-1984 
2. Cenu  predsedu Košického samosprávneho kraja „In memoriam“ 
„Za výrazný prínos v oblasti školstva a verejnoprospešnej činnosti v obci Kysta“ 
RUDOLF KOPINEC 06.06.1926 - 25.07.2014 
3. Cenu  predsedu Košického samosprávneho kraja „In memoriam“ 
 „Za celoživotnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní obyvateľov obce Kysta“ 
MARGITA KOPINECOVÁ, rod. Ščerbiková 19.01.1927 - 18.01.2012. 
- Ďalší návrh na ocenenie osobnosti obce : 
- Ing. Fedor Mikuláš 13.04.1933  
- Návrh: „Čestný občan Obce Kysta“, cenu udeľuje obec.  Prvému občanovi obce 

s vysokoškolským vzdelaním Ing.  
- Mgr. Ferdinand ŠIMON 23.01.1942 „Čestný občan Obce Kysta“, cenu udeľuje obec. 
      Prvému rodákovi obce Kysta s vysokoškolským vzdelaním učiteľ.  
- Ing. Andrej Čižmár  13.02.1943 „Čestný občan Obce Kysta“, cenu udeľuje obec. 
      Za výrazný prínos pri zakladaní a rozvoji futbalu v rodnej obci Kysta. 
- Ing. Jozef Slivka, 14.2.1954 „Čestný občan Obce Kysta“ , cenu udeľuje obec za výrazný 

prínos v rozvoji poľnohospodárstva v obci a básnické nadanie.  
 
Za výrazný prínos pri zakladaní a rozvoji futbalu :  
In memoriam: Ján ČIŽMAR, STARINEC JOZEF, NEMETH PAVOL, MICHAL 
DOMARACKY . 

 
Za výrazný prínos pri zakladaní a rozvoji futbalu - Ďakovný list:  Čižmár Andrej, Janoško 
Andrej, Ján Danko, Michal Danko, Naď Pavol. 

 
Poslanci jednohlasne schválili návrh na ocenených.  

Uznesenie č. 151/2017  

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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Predložený návrh na ocenenie osobnosti obce.  

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                    zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 10 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2016 
 
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2016 predniesla kontrolórka obce. Stanovisko 
poslanci zobrali na vedomie. 

Uznesenie č.  152/2017:  

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

Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2016 s výrokom celoročné 
hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad. 
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef  Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  

 
K bodu č. 11.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2016 

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  12.5.2016 a bol im zaslaný aj e-mailom.  
 
Uznesenie č. 153/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený prebytok rozpočtového hospodárenia v sume  
+  91.989,80  EUR. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 2.693,96  
EUR a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:  

1. na kúpu benzínového traktora                                                  2 300.-    € 
2. prípravnú a projektovú dokumentáciu                                       393,96 € 
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Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Ing. Jozef  Ďurček, / 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  
 
K bodu č. 12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

V tomto bode bola navrhnutá úpravu rozpočtu podľa predlohy.  

Uznesenie č. 154/2017  

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

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2017 podľa predlohy a  do výšky skutočného 
plnenia  k 30.6.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  

Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Ing. Jozef  Ďurček, / 

proti : 0                                  zdržal sa:  0  
 
K bodu č. 13. Rôzne 

V rôznom p. starostka podala informácie: 
- O podanom  projekte na chodníky, ktorý nie je zo strany PPA vyhodnotený.  
- S pracovníkom vodárni sme prebrali postup výkopu vodovodnej prípojky do šatni. 

Vodovodnú prípojku je potrebné najprv papierovo dotiahnuť a potom môžeme pristúpiť k 
realizácii výkopových prác.  

- 11.maja 2017 sa konalo valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOKAJ –ROVINA,  
na ktorom obce ako členovia tejto skupiny boli vyzvané, aby zo strany obce bol uhradený  
členský príspevok na rok 2017 vo výške 100,- EUR a mimoriadne členské na spracovanie 
stratégie MAS TOKAJ ROVINA vo výške 600,- EUR. Nakoľko je aj naša obec členom 
tejto akčnej skupiny pani starostka poprosila poslancov o ich názor na úhradu členského 
príspevku.  

- Paní starostka podala informáciu o výzve, ktorá bola zverejnená 26.05.2017 na nákup 
kompostérov pre domácnosti. Do tejto výzvy vstupujeme so združením Zemplín. Po 
prepočtoch na jednotlivé obce je spoluúčasť našej obce vo výške 944,08 EUR na 137 
kompostérov. Uvedenú výšku spoluúčasti  je potrebné uhradiť čo najskôr.     

- Komunitné centrum - Obecný dom – pani starostka informovala poslancov o stave 
realizácie opravy strechy. Opravu strechy a stropu je potrebné zrealizovať čo najskôr. 
Búracie práce vo vlastnej réžii, zbytok dodávateľsky. Je potrebné na opravu strechy 
a stropu pripraviť  výzvu. 
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Uznesenie č. 155/2017                                                                                                        

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

1. Členský príspevok na rok 2017 vo výške 100,- EUR pre Miestnu akčnú skupinu 
TOKAJ –ROVINA,   

2. Mimoriadny členský príspevok vo výške 600,- EUR na spracovanie stratégie pre 
Miestnu akčnú skupinu TOKAJ –ROVINA.   

 Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Ing. Jozef  Ďurček, / 

proti : 0                                           zdržal sa:  0  

 

Uznesenie č. 156/2017 

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

Spoluúčasť našej obce vo výške 944,08 EUR na nákup 137 kompostérov. 

Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Ing.Jozef  Ďurček, / 

proti : 0                                       zdržal sa:  0  
 

Uznesenie č. 157/2017 

 

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

- Spoluúčasť vo výške 6000,- EUR na opravu strechy a stropu Komunitného centra - 
Obecný dom, 

- Vypracovanie výzvy na opravu strechy a stropu Komunitného centra - Obecný dom 
odborne spôsobilou osobou.  

Hlasovanie: za:  3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Ing. Jozef  Ďurček, / 

proti : 0                                        zdržal sa:  0  
 
Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil 
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    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:              Paed.Dr. Júlia Kopinecová                 ……………………………...  
 
                                    Daniel Kolesár                                ................................................ 
                    

                  

 

                                                                         Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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                                                                  Uznesenie č. 146/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu. 

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   

Správu o činnosti obecného úradu.  
 
                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                
 

                                                       Uznesenie č. 147/2017  

                zo  16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu 5. Kontrola uznesení 

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   

Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 

 
                                             

Kysta, 20.6.2017                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 148/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 6. VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta 

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

                                                                schvaľuje  
 
VZN č. 1/5/2017 o organizácii miestneho referenda v Obci Kysta.  

                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                
 

                                                       Uznesenie č. 149/2017  

                zo  16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 7.  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho 
rozpočtu SR na 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  
 
Informáciu o projekte  „Spolu v bezpečí“ . 

 
                                             

Kysta, 20.6.2017                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 150/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č.  8. Prejednanie návrhu na výmenu oplotenia v záhrade OcÚ Kysta  

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

                                                              schvaľuje 
 

Výmenu pôvodného oplotenia od susedov Lajošových - 62 bežných metrov na kľúč,  
pôvodný plechový plot od cesty  odstrániť a priestor otvoriť. 
  

                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                
 

                                                       Uznesenie č. 151/2017  

                zo  16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 9.   Organizačne zabezpečenie akcie  „50 rokov futbalu v Kyste a 745 rokov od jej 
založenia „ 
 

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

                                                                    schvaľuje 
 

Predložený návrh na ocenenie osobnosti obce.  

 
                                             

Kysta, 20.6.2017                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 152/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 10 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2016 
 
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 2016 s výrokom celoročné 
hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad. 
 

 

 Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                             

                                                       Uznesenie č. 153/2017  

                zo  16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 11.  Záverečný účet Obce Kysta za rok 2016 

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. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený prebytok rozpočtového hospodárenia v sume  
+  91.989,80  EUR. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 2.693,96  
EUR a rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky:  

1. na kúpu benzínového traktora                                                  2 300.-    € 
2. prípravnú a projektovú dokumentáciu                                       393,96 € 

 
                                             

Kysta, 20.6.2017                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č. 154/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
K bodu č. 12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

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

                                                         schvaľuje 

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2017 podľa predlohy a  do výšky skutočného 
plnenia  k 30.6.2017 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                      Uznesenie č. 155/2017  

                zo  16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
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  

1. Členský príspevok na rok 2017 vo výške 100,- EUR pre Miestnu akčnú skupinu 
TOKAJ –ROVINA,   

2. Mimoriadny členský príspevok vo výške 600,- EUR na spracovanie stratégie pre 
Miestnu akčnú skupinu TOKAJ –ROVINA.   

                                                                

Kysta, 20.6.2017                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č. 156/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
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 

Spoluúčasť našej obce vo výške 944,08 EUR na nákup 137 kusov kompostérov .  
 

                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

 

                                                  Uznesenie č. 157/2017  

                zo 16 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 20.6.2017 
 
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 

- Spoluúčasť vo výške 6000,- EUR na opravu strechy a stropu Komunitného centra - 
Obecný dom, 

- Vypracovanie výzvy na opravu strechy a stropu Komunitného centra - Obecný dom 
odborne spôsobilou osobou.  
 

                                             

Kysta, 20.6.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 


