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                                                       Zápisnica  
z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 

Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

Prítomní poslanci :   PaedDr. Júlia Kopinecová,  Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  

Neprítomní poslanci:  2 

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

Verejnosť:    0   

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. Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 
7. Prerokovanie požiarneho poriadku Obce Kysta 
8. Zrušenie VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania  
9. Informácia o úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“ 
10. Poďakovanie poslancom OZ za prácu vo volebnom období 2014-2018 
11. Rôzne 
12. Schválenie uznesení 
13. 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: Daniel Kolesár,   Jozef Borčík 

Zapisovateľka:  Monika Pregová  
 

Hlasovanie za: 5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
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Návrh  na doplnenie programu: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky 
s jeho doplnením bodu o Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. 
polrok 2019. 
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová,  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.  Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 
7.  Prerokovanie požiarneho poriadku Obce Kysta 
8.  Zrušenie VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania  
9.  Informácia o úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“ 
10.Poďakovanie poslancom OZ za prácu vo volebnom období 2014-2018 

11.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 
12.Rôzne 
13.Schválenie uznesení 
14.Záver 
 
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia 
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- Október 2018 
- Prevádzajú sa práce v obecnom múzeu  
- Úprava terénu v záhrade MŠ a multifunkčného ihriska 
- Úprava stien na garáži a budove skladov 
- Ukončenie prác na rekonštrukcií sociálneho zariadenia v budove bývalej materskej školy 
- Čistenie priekop v obci  a cintorína 
- Zásyp cesty asfaltom  
- Oprava ciest v správe obce 
- November 2018  
- 20.11.2018 Výročná schôdza SZPB, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia okresu, schôdzu 

viedol p. Fedor 
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Uznesenie č. 212/2018  

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:  3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Daniel Kolesár, Jozef Borčík/ 

 

proti : 0                                  zdržal sa: 0  

 
K bodu  5. Informácia o plnení uznesení z 21. 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. 203/2018-zistiť vlastnícky vzťah k pozemku po ľavej 
strane futbalovej šatne, čo pre obec znamená dať vyhotoviť geometrický plán- nie je splnené.  
 

Uznesenie č. 213/2018  

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:  3 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Daniel Kolesár, Jozef Borčík/. 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č. 6 Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 
Predniesla  starostka obce. Akcia bola zrealizovaná vo vlastnej réžii s hudbou, stravou  
a občerstvením.  

Uznesenie č. 214/2018  

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

Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                              zdržal sa:  0  
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K bodu č. 7. Prerokovanie požiarneho poriadku Obce Kysta 
 
S návrhom nového požiarneho  poriadku Obce Kysta oboznámila poslancov  starostka obce. Dňa 
19.9.2018 sme boli vyzvaní Okresnou prokuratúrou v Trebišove na predloženie Požiarneho 
poriadku Obce Kysta. Obec mala vypracovaný Požiarny poriadok vo forme VZN. 15.10.2005 bol 
schválený, číslo uznesenia 46/2005. Z dôvodu zmien  právnych  predpisov na základe, ktorých 
bol požiarny poriadok v roku 2005 vypracovaný, bol neúčinný. Nový Požiarny poriadok Obce 
Kysta vypracovala osoba odborne spôsobila na tento úkon- fa. Viktor NAĎ – VIMA .  

  

Uznesenie č.  215/2018 :  

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

Požiarny poriadok Obce Kysta  
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 8. Zrušenie VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje 
znečisťovania  
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania bolo schválené  
v roku 2007. Dňa 1.1.2009 bola v Slovenskej republike zavedená mena euro  a z toho vyplýva 
neplatnosť a neúčinnosť  daného VZN.   

Uznesenie č.  216/2018 :  

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

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania  
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  

 

K bodu č. 9. Informácia o úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej 
„Kapuscanke“ 
Informáciu predniesla p. starostka. Oboznámila  poslancov so schválenou dotáciou  od MV SR, 
OÚ Košice  vo výške 5000.- € na  projekt  „Cesta k oddychu v našej kapuscanke“   
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Uznesenie č. 217/2018 
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 úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“ 
  
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/ 20%-tnú   spoluúčasť  do projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“, t.j 2320.-€ 
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová,  Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10.  Poďakovanie poslancom OZ za prácu vo volebnom období 2014-2018 
P. starostka  vyslovila poďakovanie všetkým prítomným aj neprítomným poslancom pôsobiacim 
vo volebnom období 2014 – 2018 za prácu odvedenú v prospech našej obce. Poslancom boli 
odovzdané ďakovné listy. 

 

K bodu č. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 
Predniesla Ing. Monika Hudačková. 

Uznesenie č. 218/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 
 

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

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 12.Rôzne 
V tomto bode sa prerokovala možnosť zapojiť sa do výzvy nadácie poštovej banky.  Podmienkou 
výzvy  je  využitie projektu pre 3 generácie. P. starostka navrhla zapojiť sa do výzvy  projektom  
“Zážitkový chodník v Kyste”, t.j. chôdza na boso po kamienkoch. Zážitkový chodník by sme 
zrealizovali v záhrade OcÚ.  
Poslanci jednohlasne  odsúhlasili   zapojiť sa do projektu a odsúhlasili aj prípadnú spoluúčasť.  
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Uznesenie č. 219/2018   
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 projekte z Poštovej banky  a schvaľuje prípadnú spoluúčasť obce 

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

proti : 0                                   zdržal sa:  0  

 
V rôznom sa prejednávala aj akcia “Mikuláš”, návrh padol salónky do každého domu.  

Na vešanie vianočných ozdôb  objednáme zo strany obce plošinu. 

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

- 9.12.2018 akciu „Mikuláš“ + rozsvietenie vianočného stromčeka. 
 

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

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

Dňa 18.12.2018 sa v našej obci po dohode s Krajskou rozvojovou agentúrou Košického kraja 
uskutočni Jarmok tradičných vidieckych produktov.  Organizáciu podujatia má na starosti Obec 
Kysta, finančné zabezpečenie MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.    
 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie     

- Usporiadanie Jarmoku tradičných vidieckych produktov.                     

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

proti : 0                                   zdržal sa:  0  
 
Dňa 29.12.2018 obec v spolupráci s „Kyščankou“ organizuje Kračúnsky bál v kultúrnom dome 
v Kyste. 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje     

- Organizáciu podujatia „Kra čúnsky bál“                      
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Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, PaedDr. Júlia Kopinecová, Jozef Borčík/. 

proti :  0                                   zdržal sa:  0  
 

   Z dôvodu pretrvávajúcich finančných problémov Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín 

n.o., Cejkov sme nútení prehodnotiť výber poplatkov za komunálne odpady vyprodukované 

našimi obyvateľmi. Doterajší výber poplatkov  nám nestačí na úhradu nákladov spojených 

s likvidáciou odpadov, preto  sme nútení pristúpiť k nie populárnemu riešeniu a tým  je zvýšenie  

poplatku za komunálny odpad z doterajších 3,- EUR na 5,-EUR za obyvateľa na kalendárny  rok. 

Tento poplatok je potrebné ošetriť novým VZN . 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje     

- Vypracovať návrh na nové Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2018 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

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

proti :  0                                   zdržal sa:  0  

Informáciu o futbale- jesenná časť podal Daniel Kolesár.  FK Kysta obsadil: 

A dospelí – 5 miesto, 6.liga Juh 

Dorastenci – 9 miesto, 4 liga 
 

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 futbale – jesenná časť. 

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

proti : 0                                   zdržal sa:  0  

Starostka obce informovala poslancov o priestupkoch, ktorých sa dopustili naši obyvatelia na 
verejných priestranstvách v našej obci.  
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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 21,30hodine. 
   

 Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 
 
Overovatelia:             Daniel Kolesár                                 ............................................ 
 
                                   Jozef Borčík                                      ........................................... 
 
 

 

 

 

                                                                      Mgr. Helena Borčíková, starostka obce   
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                                                 Uznesenie č. 212/2018  

  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 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, 21.11.2018                                                Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

                                                       Uznesenie č. 213/2018  
  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu  5. Informácia o plnení uznesení z 21. 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, 21.11.2018                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                 Uznesenie č. 214/2018  

  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 6 Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 

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

Vyhodnotenie akcie „Jar-Jeseň života“ 
 
 
                                             

Kysta, 21.11.2018                                                Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

 

                                                       Uznesenie č. 215/2018  
  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 7. Prerokovanie požiarneho poriadku Obce Kysta 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie 
 

Požiarny poriadok Obce Kysta  
 
 

        

                                      

Kysta, 21.11.2018                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                 Uznesenie č. 216/2018  

  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 8. Zrušenie VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje 
znečisťovania  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. ruší 
 

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania  
 
 
                                             

Kysta, 21.11.2018                                                Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

                                                       Uznesenie č. 217/2018  
  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 9. Informácia o úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej 
„Kapuscanke“ 
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 úspešnej výzve podaného projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“ 
  
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/ 20%-tnú   spoluúčasť  do projektu „Cesta k oddychu v našej „Kapuscanke“, t.j 2320.-€ 
        

         

                              

Kysta, 21.11.2018                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                 Uznesenie č. 218/2018  

  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. a 2. polrok 2019. 
 
                                             

Kysta, 21.11.2018                                                Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

                                                       Uznesenie č. 219/2018  

 
  z 22  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     21.11.2018 
 
K bodu č. 12.Rôzne 

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 z Poštovej banky  a schvaľuje prípadnú spoluúčasť obce 

- Usporiadanie Jarmoku tradičných vidieckych produktov     

- Informáciu o futbale – jesenná časť 

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

- 9.12.2018 akciu „Mikuláš“ + rozsvietenie vianočného stromčeka. 
- Organizáciu podujatia „Kra čúnsky bál“ 
- Vypracovať návrh na nové Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2018 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Kysta, 21.11.2018                                                 Mgr. Helena Borčíková                                                                                                                

                                                                                                              starostka obce 


