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                                                               Zápisnica  
      z 10 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  22.9.2020                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

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

 
Neprítomní poslanci:   Jozef Borčík, Mgr. Marcela Šimková 

 
Ďalší prítomní:  Monika Pregová 

 
Verejnosť:  0   

Ospravedlnení poslanci:      2 

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.  Informácia o havarijnom stave vodného toku „Kystiansky potok“ 

5.  Informácia o sprístupnení virtuálneho cintorína  

6.  Úcta k starším rok 2020 

7.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  3/2020 

8.  Výročná správa za rok 2019  

9.  Rôzn 

10. Schválenie uznesení  
11. Dotazy a dopyty občanov 

12. Záver 
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 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  3 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 1.a/  Schválenie programu rokovania. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: :   Daniel Kolesár,   Dávid Danko  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
 
K bodu  2.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

 
Kontrolu uznesení predniesla  starostka obce a skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich 
zasadnutí sú splnené. Uznesenie č. 120/2016  zriadenie vodovodnej  prípojky k futbalovej šatni 
navrhla obecnému zastupiteľstvu zrušiť z dôvodu, že podvrtávka cesty je finančne náročná 
a potrubím by sme sa museli podkopať pod hlbokú priekopu, ktorá vedie pozdĺž šatne. Poslanec 
Kolesár skonštatoval, že v šatniach je nové čerpadlo, ktoré dostatočne chráni potrubie od 
zanášania, nové filtre a batérie v sprchovej časti. Nateraz si hráči vystačia so zdrojom vody zo 
studne. Pitná voda  pre hráčov sa zabezpečí v plastových fľašiach.     

 

Uznesenie č. 71/2020  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie  
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Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
Uznesenie č. 72/2020  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:  
 
zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kyste č. 120/2016,  zo dňa 12.9.2016 – zriadiť 
vodovodnú prípojku do budovy šatní na futbalovom ihrisku 
 
Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

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

- 7/2020 demontáž starých dosiek a montáž nových dosiek na tribúne. Farbenie oceľovej 
konštrukcie tribúny, vysprávky a  maľovanie vnútorných priestorov futbalovej šatne 

- Kosenie verejných priestranstiev, cintorína a ihriska 
- Farbenie lavičiek, čistenie priekop 
- 30.7.2020 snem ZMO regiónu južného Zemplína  
- 20.8.2020 výlet pre občanov Obce Kysta na Červený kláštor spojený so splavovaním sa 

na rieke  Dunajec 
- 11.9.2020 zasadala Správna rada združenia  obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., kde 

sa okrem iného odsúhlasil vstup neziskovej organizácie do likvidácie.   
 

Uznesenie č. 73/2020  
 

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  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu 4.  Informácia o havarijnom stave vodného toku „Kystiansky potok“ 
Starostka obce informovala poslancov o krokoch, ktoré boli zo strany obce prevedené po 

prudkých prívalových dažďoch v mesiaci Júl – August. Starostka obce zvolala krízový štáb obce, 

ktorý zasadal 2x. Vplyvom  búrkovej činnosti sprevádzanej intenzívnym lejakom na vodnom 

toku „Kystiansky potok“ došlo k vzostupu vodnej hladiny na toku s pomiestnym vybrežením 

vody z koryta toku, zaplavením priľahlých nehnuteľnosti a záhrad, povytrhávaním betónových 

kociek a ich voľným unášaním po toku potoka, zaplavením miestneho parčíka a k narušeniu 

premostení. Na základe týchto skutočností obec vyhlásila dňa 21.07.2020 o 16.00 hod.  III. 

stupeň povodňovej aktivity pre územie Obce Kysta. Z dôvodu III. stupňa povodňovej aktivity 

bolo zvolané na deň 22.07.2020 v  Obci Kysta jednanie za účasti pracovníkov SVP,š.p.- SPB 

Trebišov, OÚ Trebišov, SaÚ ciest KSK. 22.07.2020 o 11.00 hod. bol III. stupeň povodňovej 

aktivity a súčasne II. stupeň povodňovej aktivity vzhľadom na stabilitu a pokles hladiny vodného 

toku odvolaný. Do tohto termínu  naša obec mala vedomosť o tom, že extravilán vodného toku je 

v správe Hydromelioracií a intravilán v správe SVP, š.p., SPB Trebišov. Z jednania a  z listu, zo 

dňa 4.09.2020 vyplýva, že do preverenia situácie pracovníkmi SVP š.p.-SPB Trebišov nevedeli 

jednoznačne identifikovať právny stav k vodnému toku, nakoľko bol zistený nesúlad mapových 

podkladov a zoznamov drobných tokov. Z vyjadrenia SVP š.p.  existujúci Kystianský potok, 

upravený z betónových kociek 50x50cm, na ktorom došlo k vzniku povodňových škôd je 

súčasťou odvodňovacieho systému, nakoľko doň ústia melioračné kanály v správe 

Hydromeliorácií š.p. Bratislava. Na základe týchto skutočností riešenie havarijného stavu 

vodného toku v intraviláne obce nie je v kompetencii SVP š.p., správy povodia Bodrogu 

a Hornádu. Z korešpondencie s vedením Hydromeliorácie š.p., Bratislava a z mapových 

podkladov, ktoré sme dostali vyplýva, že š.p. Hydromeliorácie sú správcom odvodňovacích 

kanálov v extraviláne. Uvedený sporný  vodný tok nie je v správe Hydromeliorácií š.p. Zo 

zistených informácii a po dlhodobom skúmaní „ Kystianský potok“, ktorý je vybudovaný cez 

celú našu dedinu patrí obci. V súvislosti s touto nepriaznivou situáciou bola na obec dňa 

08.07.2020 doručená žiadosť od občianky obce, aby sa obec prioritne zaoberala riešením 

havarijnej situácie. Obec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti už od roku 2014 vykonáva 

preventívne činnosti smerujúce k predchádzaniu takejto situácie. Týmito činnosťami sú: 

vyčistenie celého „Kystianského potoka“ v intraviláne obce a jeho každoročná údržba v rámci 

našej  možnosti. Obec sa pravidelne zaujíma  o možnosť zapojenia sa do výzvy, ktorou by sa 

problém nášho Kystianského potoka dal poriešiť. Žiaľ, doposiaľ sme sa   nemohli nikam zaradiť. 

Starostka upozornila na to, že zadministrovať takýto projekt zo strany obce je veľmi náročné 

a hlavne finančne nákladné. Obec sa snaží svoje kompetencie plniť svedomito, požadovaná 

náprava si však vyžaduje financie, ktoré nie sú aktuálne prítomné. S tým málom, čo máme 

vyčlenené na chod obce musíme narábať ekonomicky, hospodárne  a efektívne. Obec za účelom 

celkovej rekonštrukcie vodného toku „Kystiansky potok“ a premostení o úver ani nemôže 
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požiadať, nakoľko by sme na úver nemali finančné krytie a žiadna banka by nám ho neschválila. 

Celková rekonštrukcia potoka si vyžaduje financovanie z cudzích zdrojov.  

 
Uznesenie č. 74/2020  
 

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

Po dôkladnom prehodnotení havarijného stavu „Kystianský potok„ a po prejednaní 
finančných možností obce sa poslanci zhodli na tomto závere:  Obec  o poskytnutie  úveru 
na rekonštrukciu Kystianského potoka a premostení  nepožiada. Táto situácia si vyžaduje 
financovanie z cudzích zdrojov.  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 5.    Informácia o sprístupnení virtuálneho cintorína  

Starostka obce informovala o programe spoločnosti 3Wslovakia, s.r.o., Na Vinohradoch 59 
Trenčín. Týmto programom má naša obec sprístupnení virtuálny cintorín. Súčasťou tohto 
programu je aj možnosť vytvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta, ktoré sme zo zákona 
povinní s pozostalými uzatvárať.   

 
Uznesenie č. 75/2020  
 

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

 
Pristúpiť k vypracovaniu nájomných zmlúv  na hrobové miesta.  

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č.  6.  Úcta k starším rok 2020 

Z dôvodu vydaných opatrení pre pandémiu COVID 19 sa v obci neuskutoční stretnutie seniorov 

pri príležitosti „JAR, JESEŇ života“ navrhujeme, aby sa zakúpili rúška a posteľné prádlo pre 

seniorov a taktiež pamätné listy pri príležitosti okrúhlych výročí, čo poslanci jednohlasne 

odsúhlasili.  
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Uznesenie č. 76/2020  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 

Zakúpiť rúška a posteľné prádlo pre seniorov a taktiež pamätné listy pri príležitosti 

okrúhlych výro čí. 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 7.   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  3/2020 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  
 
Uznesenie č. 77/2020 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 3/2020. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 8.  Výročná správa za rok 2019  
Individuálna výročná správa obce za rok 2019 je zverejnená na webovej stránke obce a poslanci 
OZ mali možnosť sa s ňou oboznámiť. Zároveň v bode č. 8 boli poslanci oboznámení so Správou 
nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej  závierky za rok 2019  
a Správou  audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2019. 
 
Uznesenie č. 78/2020 
 

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/  Individuálnu výro čnú správu Obce Kysta za rok 2019  
 
b/ Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za  
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    rok 2019           

c/ Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2019 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Dávid Danko/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č.  9. Rôzne. 

a/ rôzne starostka predložila návrh na  kvalifikovaný odhad pre finančné  rozdelenie 

nehnuteľnosti zakúpenej od p. Gohlera. Jedná sa o rodinný dom p.č. 1429/52 zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere 621m2 a p.č. 1429/53, záhrada o výmere 1520m2. Poslanci navrhli rozdeliť 

nehnuteľnosť na: 

Rodinný dom  /resp. zrúcaninu/ v hodnote 500.-€  

Pozemky v hodnote  2 500.-€  

Uznesenie č. 79/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
Rozdeliť  nehnuteľnosť LV č. 39,   rodinný dom súpisné číslo 98,  p.č. 1429/52 zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 621m2 a p.č. 1429/53, záhrada o výmere 1520m2 na: 

Rodinný dom   v hodnote 500.-€  

Pozemky   v hodnote  2 500.-€  

 
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Dávid Danko/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

b/ 24.09.2020 Arriva  Michalovce zvoláva parciálnu poradu k tvorbe cestovného poriadku 

pravidelnej autobusovej dopravy 2020/2021 s cieľom zlepšenia nadväzností spojov a požiadaviek 

cestujúcich. Od občanov obce bola vznesená požiadavka na spojenie ráno 5.05 hod. smer 

Trebišov  
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c/ starostka obce ďalej informovala poslancov o zatekajúcej streche na dome smútku. Bočné časti 

strechy nad WC a miestnosťou pre farára sú v čase dažďov úplne premočené. Je nutné tieto dve 

krídla strechy nanovo prekryť, ak nechceme, aby sa nám prepadol strop.  

Uznesenie č. 80/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
Vykonať opravu strechy na dome smútku svojpomocne.  

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Dávid Danko/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  

d/ starostka predložila informáciu k poskytnutiu návratných finančných výpomocí 

(pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020. 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, má vláda Slovenskej 
republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Návratná 
finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho 
územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 

1.  Suma NFV pre Obec Kysta : 4.658,- EUR.  

2. Účel: Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky 
z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy 
v priebehu roka 2020. 

3. Predloženie žiadosti o NFV: V termíne do 31. októbra 2020. 

4. Časové obdobie na použitie NFV: Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť 
do 31. decembra 2020. Doba splácania: Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 
2024 a posledná splátka v roku 2027. 

Uznesenie č. 81/2020 

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

zriadení v z. n. p. zamieta 
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Podanie  žiadosti na prijatie finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 vo výške 4.658,- EUR. 
 
Do diskusie sa nik    neprihlásil. 

          Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00 hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

 
 
Overovatelia:  Daniel Kolesár                   ....................................................... 
 
 
                        Dávid Danko                     ........................................................ 
 
 
                                                        
                                                                           

 

                                                                        Mgr. Helena Borčíková, starostka obce        
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                                                   Uznesenie č. 71/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 
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, 22.9.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 72/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 
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.  po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:  
 
zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kyste č. 120/2016,  zo dňa 12.9.2016 – zriadiť 
vodovodnú prípojku do budovy šatní na futbalovom ihrisku 
 
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 73/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 
K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 

 

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

Správu o činnosti obecného úradu. 
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 74/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu 4.  Informácia o havarijnom stave vodného toku „Kystiansky potok“ 
 

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

Po dôkladnom prehodnotení havarijného stavu „Kystianský potok„ a po prejednaní 
finančných možností obce sa poslanci zhodli na tomto závere:  Obec  o poskytnutie  úveru 
na rekonštrukciu Kystianského potoka a premostení  nepožiada. Táto situácia si vyžaduje 
financovanie z cudzích zdrojov.  
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 75/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu č. 5.    Informácia o sprístupnení virtuálneho cintorína  
 

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

 
Pristúpiť k vypracovaniu nájomných zmlúv  na hrobové miesta.  

 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 76/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 
K bodu č.  6.  Úcta k starším rok 2020 

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

Zakúpiť rúška a posteľné prádlo pre seniorov a taktiež pamätné listy pri príležitosti 
okrúhlych výro čí. 

 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 77/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu č. 7.   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  3/2020 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 3/2020. 
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 78/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu č. 8.  Výročná správa za rok 2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie 
 
a/  Individuálnu výro čnú správu Obce Kysta za rok 2019  
 
b/ Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za  

    rok 2019           

c/ Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2019 

 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 79/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 
K bodu č.  9. Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 
 
Rozdeliť  nehnuteľnosť LV č. 39,   rodinný dom súpisné číslo 98,  p.č. 1429/52 zastavaná 
plocha a nádvorie  o výmere 621m2 a p.č. 1429/53, záhrada o výmere 1520m2 na: 

Rodinný dom   v hodnote 500.-€  

Pozemky   v hodnote  2 500.-€  
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 80/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu č. 8.  Rôzne  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 
 
Vykonať opravu strechy na dome smútku svojpomocne.  

 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                          Uznesenie č. 81/2020  

  z 10  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   22.9.2020 
 

K bodu č. 8.  Rôzne  
 

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

Podanie  žiadosti na prijatie finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 vo výške 4.658,- EUR. 
 
 

 

 

Kysta, 22.9.2020                                                   Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 


