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                                                                   Zápisnica  
         z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  25.3.2019                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

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

 
Neprítomní poslanci:  Mgr. Marcela Šimková 

 
Ďalší prítomní:   Mgr. Dominik Dušička,   

 
Verejnosť:   0   

Ospravedlnení poslanci:       1 

Neospravedlnení poslanci:   0 
 

Program  

1. Otvorenie 

    a/  Schválenie programu rokovania 

    b/  určenie overovateľov zápisnice 

    c/  určenie zapisovateľa   

2.   Prerokovanie upozornenie prokurátora   

3. Rôzne 
4. Schválenie uznesení  
5. Dotazy a dopyty občanov 

6. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena,  starostka obce.  Privítala  všetkých prítomných 
a oboznámila ich s priebehom zasadnutia  a návrhom programu. Starostka konštatovala, že počet 
prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 1a/  Schválenie programu rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
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Hlasovanie za: 4 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček  
 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bol určený Mgr. Dominik Dušička. 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
 
K bodu č. 2.   Prerokovanie upozornenie prokurátora   

Starostka na  základe upozornenia prokurátora  podľa § 28, § 29 zákona č. 153/2001  Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov oboznámila poslancov o upozornení prokurátora na 
porušenie § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre, čo poslanci zobrali na vedomie.  
 
Uznesenie č.  22/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ust. § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o prokuratúre“) 

prerokovalo a berie na vedomie           

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov podľa ust. § 29 ods. 1 Zákona 

o prokuratúre zo dňa 20.03.2019, č.k. Pd 51/19/8811-2 na porušenie ust. § 27 ods. 3 Zákona  

o prokuratúre (ďalej len „Upozornenie prokurátora“).  

Protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov podľa ust. § 22 ods. 1 písm. a) a ust. § 

27 Zákona o prokuratúre zo dňa 15.11.2018 bolo poukázané na nezákonnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia obce č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 

území obce Kysta (ďalej len „VZN č. 6/2007“), vzhľadom na jeho nesúlad s ust. § 6 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ust. § 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro 

v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle ust. § 23 ods. 2 písm. f) 
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Zákona o prokuratúre bolo Obci Kysta navrhnuté VZN č. 6/2007 zrušiť ako nezákonné a nahradiť ho 

novým, ktoré bude v súlade so zákonmi, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Obec Kysta v zákonnej lehote na vybavenie protestu nepodala Okresnej prokuratúre 

Trebišov písomnú správu o stave konania v danej veci, a preto bola opätovne vyzvaná listom zo dňa 

05.03.2019. Vzhľadom na nečinnosť Obce Kysta bolo zaslané Upozornenie prokurátora.  

Upozornenie prokurátora ukladá Obci Kysta povinnosť: 

1. Prerokovať predmetné Upozornenie prokurátora v zákonnej lehote na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

2. V budúcnosti dôsledne rešpektovať platné právne predpisy.  

Obecné zastupiteľstvo Upozorneniu prokurátora vyhovelo. 

 

Hlasovanie: za:  4 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,    Dávid Danko / 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 3. Rôzne    
 

Starostka obce informovala poslancov o potrebe osadenia  žumpy v obecnom múzeu. Po 
prerokovaní návrhu  obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením štvorkubíkovej  betónovej žumpy  
a schvaľuje  finančný náklad na jej realizáciu na základe prevedenia prieskumu trhu. 

 
Uznesenie č.  23/2019  

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

 
- osadenie  žumpy v obecnom múzeu 
- finančný náklad na realizáciu  žumpy v obecnom múzeu 

 
Hlasovanie: za:  4 poslanci / Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,   Dávid Danko / 

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 19,00hodine. 
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      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísal:  Mgr. Dominik Dušička 

 
 
Overovatelia:             Dávid Danko                                   ............................................ 
 
 
                                   Ing. Jozef Ďurček                             ........................................... 
 
 

 

 

 

                                                                      Mgr. Helena Borčíková, starostka obce   
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                                                     Uznesenie č. 22/2019  

  z 3  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa    25.3.2019 
 

K bodu č. 2.   Prerokovanie upozornenie prokurátora   

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ust. § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o prokuratúre“) 

prerokovalo a berie na vedomie           

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov podľa ust. § 29 ods. 1 Zákona 

o prokuratúre zo dňa 20.03.2019, č.k. Pd 51/19/8811-2 na porušenie ust. § 27 ods. 3 Zákona  

o prokuratúre (ďalej len „Upozornenie prokurátora“).  

Protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov podľa ust. § 22 ods. 1 písm. a) a ust. 

§ 27 Zákona o prokuratúre zo dňa 15.11.2018 bolo poukázané na nezákonnosť Všeobecne 

záväzného nariadenia obce č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území obce Kysta (ďalej len „VZN č. 6/2007“), vzhľadom na jeho nesúlad 

s ust. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ust. § 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 

Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V zmysle ust. § 23 ods. 2 písm. f) Zákona o prokuratúre bolo Obci Kysta navrhnuté VZN č. 

6/2007 zrušiť ako nezákonné a nahradiť ho novým, ktoré bude v súlade so zákonmi, prípadne aj 

s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Kysta v zákonnej lehote na 

vybavenie protestu nepodala Okresnej prokuratúre Trebišov písomnú správu o stave konania 

v danej veci, a preto bola opätovne vyzvaná listom zo dňa 05.03.2019. Vzhľadom na nečinnosť 

Obce Kysta bolo zaslané Upozornenie prokurátora.  

Upozornenie prokurátora ukladá Obci Kysta povinnosť: 

3. Prerokovať predmetné Upozornenie prokurátora v zákonnej lehote na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

4. V budúcnosti dôsledne rešpektovať platné právne predpisy.  

Obecné zastupiteľstvo Upozorneniu prokurátora vyhovelo. 

 

Kysta, 25.3.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 23/2019  

  z 3  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa    25.3.2019 

 
 K bodu č. 3. Rôzne    
                                                                                             

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

- osadenie  žumpy v obecnom múzeu 
- finančný náklad na realizáciu  žumpy v obecnom múzeu 

 
 

 

                           

Kysta, 25.3.2019                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                                       

 

                                           


