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                                                              Zápisnica  
zo 17.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     27.9.2017.  
 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

Prítomní poslanci :    PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák, 

Neprítomní poslanci:  0 

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

Verejnosť:    0    

Ospravedlnení poslanci:       0 

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  „ 745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
7. Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 
8. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2016 
9. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2016 
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
11. Prejednanie možnosti podania projektu „Technická obnova interiéru kultúrneho domu“ 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Schválenie uznesení 
15. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

Rokovanie OZ otvorila Mgr. Borčíková Helena,  starostka obce.  Privítala  všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
Overovatelia zápisnice: Jozef Borčík,   Ing. Jozef Ďurček 
Zapisovateľka:  Monika Pregová  
 

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

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  „ 745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
7. Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 
8. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2016 
9. Správa nezávislého audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2016 
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
11. Prejednanie možnosti podania projektu „Technická obnova interiéru kultúrneho domu“ 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Schválenie uznesení 
15. Záver 
 
K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu 
 
Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- Na základe výzvy PPA na doplnenie žiadosti k podanému projektu „Rekonštrukcia 
chodníkov v obci Kysta„ bola podpísaná zmluva  a dodatok k zmluve s dodávateľom 
EUROSTAV Michalovce s.r.o. Starostka informovala  poslancov s vyjadrením, ktoré sme 
zaslali na PPA ohľadom rozdielu cien medzi dodávateľom stavby na rekonštrukciu 
chodníkov a databázou ODIS – oceňovanie stavieb, kalkulácie a rozpočty. Starostka 
upozornila, že projekt je ešte stále len v štádiu vyhodnocovania. 

- V júli sa prevádzalo čistenie priekop, kosenie ihriska  a celková údržba verejných 
priestranstiev.  

- V auguste sa prevádzala výstavba nového plota v záhrade OcÚ. Odstránený plech 
poslanci navrhli odpredať  za cenu  1.-€/ kus. 
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- 11.9.2017 sme sa pustili do opravy strechy na obecnom dome dodávateľskou firmou. Na 
danej stavbe sa ďalej vyváža stavebný odpad a potom sa stavba zazimuje. Na 
pokračovanie v stavebných prácach nemáme dostatok finančných prostriedkov ani 
dostatok ľudských zdrojov. Zamestnávame štyroch ľudí na § 54 za minimálnu mzdu,  
vlastná spoluúčasť 5%  na jeden rok. Obec podáva žiadosť, ale počet, ktorých máme 
prijať  nám schvaľuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Trebišove.  

- P. starostka oboznámila poslancov, že na dome smútku zateká strecha, bude potrebné ju 
opraviť, čo predstavuje ďalšie náklady. P. Havrilčák skonštatoval, že životnosť striech 
z takéhoto materiálu je zhruba 20 rokov. Poslanci schválili opravu strechy na dome 
smútku. 

- Plánovaná vodovodná šachta na futbalovom ihrisku tento rok nebude zriadená. Realizácia 
prípojky sa prevedie v roku 2018. P. Havrilčák skonštatoval, že podvrtávka cesty je 
lacnejšia ako samotné prekopanie cesty. Poslanci sa uzniesli, že vodovodná šachta sa 
zriadi  na jar v roku 2018.  
 

Uznesenie č. 158/2017  
 
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.  

                                                           schvaľuje  

1. Odpredaj prebytočného plechu za cenu  1.-€/ kus. 

2. Opravu strechy na dome smútku v roku 2018 
 

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

proti : 0                               zdržal sa: 0  

 
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 16. 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. 159/2017  

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

Proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č. 6. Vyhodnotenie akcie  „ 745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
V  bode 6. sa prejednávalo  vyhodnotenie akcie  „745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“   
Náklady na celú akciu predstavovali 3263,92 €.  KSK Košice nám na túto akciu poskytlo dotáciu 
700.- € a Ministerstvo vnútra SR 500,- EUR.  Akcia  za bohatej účasti rodákov a Kyščanov bola 
kladne hodnotená. Súťaž o „najšmačnejší  medovnik“ vyhrala p. Čičatková a súťaž o 
„ najsmačnejše víno“ vyhral p. Michalčík. Tieto malé súťaže a tombola boli kultúrnym 
obohatením akcie. Veľká vďaka patrí tým, čo prispeli darmi do tomboly a žienkam obce 
a chlapom obce, ktorí bez váhania prispeli k tomu, aby sa súťaž mohla uskutočniť. Ďalej pani 
starostka poďakovala našim sponzorom: Bc. Miroslavovi HAVRILČAKOVI, Ing. Jozefovi 
SLIVKOVI, Jozefovi BORČÍKOVI, p. Štefankovi a  p. Timkovi. 
 
Uznesenie č. 160/2017  

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 vyhodnotení akcie  „745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
 
Hlasovanie: za:  5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák/. 

Proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 7.  Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

Keďže pomaly začína október mesiac úcty k starším, chceme si uctiť starých ľudí a usporiadať 
pri tejto príležitosti posedenie pri dobrej večeri, zákusku a káve. Samozrejme s malou 
pozornosťou pre seniorov a novorodencov. Občerstvenie a strava by bola vo vlastnej réžii. 
Oceňovala by sa: diamantová svadba a životné jubileum 70,80,90 rokov. Stretnutie seniorov 
plánujeme na 12.11.2017.  

Uznesenie č.  161/2017  

Obené zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Akciu „Jar a jeseň života“ 
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Hlasovanie: za:  5 poslanci / PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár, Jozef 
Borčík,   Bc. Miroslav Havrilčák/. 

proti : 0                                          zdržal sa: 0 

 

K bodu č.  8. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za 
rok 2016 
Predniesla Pregová Monika, referentka OcÚ. 

Uznesenie č. 162/2017  

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 nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok 
2016 
 

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

proti : 0                                              zdržal sa:  0  
 

K bodu č. 9. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za 
rok 2016 
Predniesla Pregová Monika, referentka OcÚ. 

Uznesenie č.  163/2017 :  

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 audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016 
 

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

proti : 0                                               zdržal sa:  0  

 
K bodu č. 10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce. 
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Uznesenie č. 164/2017 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 podľa predlohy a zároveň poveruje 
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11.  Prejednanie možnosti podania projektu „Technická obnova interiéru 
kultúrneho domu“ 
P. starostka predniesla možnosť zapojiť sa do výzvy s projektom „Technická obnova interiéru 
kultúrneho domu“,  ktorý  nám bol vrátený na jar/2017, pretože výzva bola zrušená zo strany 
PPA. Zároveň vysvetlila podmienky zapojenia sa do výzvy. Zo strany obce by sme museli  
prepracovať projekt a zároveň previesť nové verejné obstarávanie a to z dôvodu už 
zrealizovaných prác v  interiéri KD a v podkroví KD. Poslanci OZ tento návrh jednohlasne 
zamietli. 
 
Uznesenie č. 165/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. zamieta 
 
Zapojiť sa do výzvy s projektom „Technická obnova interiéru kultúrneho domu“. 
 

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 12. Rôzne 

V rôznom p. starostka podala informácie: 
- O zámere podať žiadosť na Obnovu dediny do 31.10.2017. Žiadosť by bola podaná na 

obstaranie altánku do oddychovej zóny. 

Uznesenie č. 166/2017  

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 13. Diskusia 
V diskusii vystúpila poslankyňa Kopinecová, ktorá je zároveň riaditeľkou ZŠ školy v Hrčeli so 
žiadosťou dohodnúť sa na  podpísaní  dohody medzi obcami Novosad a Kysta o vylúčení žiakov 
zo školského obvodu Novosad, aby ich mohol  prijať do školského obvodu Hrčeľ, starosta obce 
Hrčeľ. Jedná sa o týchto žiakov: Milan Kováč, Kevin Kováč, Mária Kováčová, Eva Kováčová.   
Predmetom požadovanej veci sa bude obecný úrad zaoberať.  

 
Uznesenie č. 167/2017                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  doporučuje  
 
Preskúmať možnosť na podpísanie dohody medzi obcami Novosad a Kysta o vylúčení 
žiakov zo školského obvodu Novosad, aby ich mohli   prija ť do školského obvodu Hrčeľ. 
 
Hlasovanie: za: 5 poslanci /Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, Ing. 
Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

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             .............................................. 
 
                                   Ing. Jozef Ďurček    .............................................. 
                                                                                

                                                                                       Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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                                                        Uznesenie č. 158/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
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.  

                                                                         schvaľuje 

Odpredaj prebytočného plechu za cenu  1.-€ za kus. 

Opravu strechy na dome smútku v roku 2018 
 
 
                                             

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                              

                                                      Uznesenie č. 159/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 16. zasadnutia OZ. 

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, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 160/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č. 6. Vyhodnotenie akcie  „ 745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  

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 vyhodnotení akcie  „ 745  výročie obce a 50 rokov futbalu v Kyste“  
 
 
 
                                             

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                

                                              

                                                       Uznesenie č. 161/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 

K bodu č. 7.  Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

Obené zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
Akciu „Jar a jeseň života“ 

    
                                                        

                                             

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                     Uznesenie č. 162/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č.  8. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky 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 
 
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok 
2016 
 

  

             

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                

                                                   Uznesenie č. 163/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č. 9. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 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 
 

Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016 
 

                                                          
                                             

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č. 164/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č. 10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 podľa predlohy a zároveň poveruje 
starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 
 
 

              

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                

                                                   Uznesenie č. 165/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č. 11.  Prejednanie možnosti podania projektu „Technická obnova interiéru 
kultúrneho domu“ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. zamieta 
 
Zapojiť sa do výzvy s projektom „Technická obnova interiéru kultúrneho domu“. 
                                             

 

 

 

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

             



12 

 

                                                    Uznesenie č. 166/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
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. schvaľuje 
 
Podanie  žiadosti na Obnovu dediny  
 
 

     

          

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

  

                                                

                                                   Uznesenie č. 167/2017  

                zo 17 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 27.9.2017 
 
K bodu č. 13. Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  doporučuje  
 
Preskúmať možnosť na podpísanie dohody medzi obcami Novosad a Kysta o vylúčení 
žiakov zo školského obvodu Novosad, aby ich mohli   prija ť do školského obvodu Hrčeľ. 

 

 

 

 

Kysta, 27.9.2017                                                    Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 

             


