
1 

 

                                                    Zápisnica  

      z   verejného zhromaždenia občanov   Obce Kysta,  konaného dňa     28.2.2016.  

 

Prítomní:       Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

Poslanci :       Jozef Borčík, Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár,  

 

Neprítomní:   PaedDr. Júlia Kopinecová,                

                        Bc. Miroslav Havrilčák, 

 

Verejnosť:     Podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení poslanci:     2 

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Program:    

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Hodnotenie roka 2015 

  3. Pripravované aktivity pre rozvoj obce v roku 2016 

  4. Diskusia 

  5. Malý akordeónový koncert od Juraja Liberu 

  6. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 

     Verejné zhromaždenie otvorila Mgr. Borčíková Helena,   starostka obce.  Privítala  všetkých 

prítomných.  

 

     Verejného zhromaždenia sa zúčastnil Mgr. Rastislav Petrovič, prednosta Okresného úradu v 

Trebišove. Pozdravil všetkých prítomných a oboznámil ich s volebným programom strany 

SMER-SD, zároveň pozval všetkých prítomných k volebným urnám dňa 5.3.2016. 

 

K bodu 2. Hodnotenie roka 2015. 

 

     Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s činnosťou obce a aktivitami, ktoré boli 

vykonané v roku 2015. /Správa o činnosti obecného úradu za rok 2015-príloha zápisnice/.  

 

K bodu 3.  Pripravované aktivity pre rozvoj obce v roku 2016 

 

     Starostka obce oboznámila  prítomných  s projektami, ktoré boli podané v roku 2016. Ide 

o dva väčšie projekty : 1./ Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta 

                                     2./Technicka obnova interieru kultúrneho domu Kysta 
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Výkresová dokumentácia bola predložená k nahliadnutiu. Uvedené projekty boli podané 

v termíne a úspešnosť ich realizácie zavisí od ich schválenia.  

 

-  Obec podala žiadosť na vklad pozemkov, ktoré vykúpila od súkromných vlastníkov za učelom 

zriadenia oddychovej zóny pre občanov.  

- Dom č.p 36 je vlastníctvom obce a v jeho priestoroch po rekonštrukcii obec plánuje zriadiť 

obecné múzeum. Tento dom by mal pripomínať dobu dávno minulu. Starostka obce  vyzvala 

obyvateľov obce, aby do vybavenia tohto muzea prispeli všetci tým, čo ešte doma majú. 

Potrebujeme zariadiť spálňu a obývaciu miestnosť s kuchyňou. Potrebujeme dobové oblečenie a 

dobové zariadenie kuchyne. Všetke darované veci  budú označené menovkou a rokom užívania. 

- Starostka vystúpila aj s problémom vždy aktualným : nepovoleným vypušťaním žúmp do 

obecných priekop a to hlavne na ulici Dlhej. Tento problém pretrváva roky. Zo strany obce bude 

vypracovaný všeobecný list majiteľom nehnuteľnosti s tým, že ak porušujú nariadenie obce 

ohľadom likvidácii fekálii a do určeného termínu nezjednajú nápravu, obec bude postupovať 

podľa prijatého VZN a pristúpi k nepopulárným opatreniam -  udeľovaniu  pokut.   

Vyjadrila sa aj k vývozu odpadov, najmä ku spaľovaniu plastov, ktoré stačí iba vyložiť v deň 

vývozu k bráničke a Združenie Cejkov ich zoberie pre občana bez poplatku. Za vývoz triedeného 

odpadu občan neplatí, ale platí obec paušál podľa počtu obyvateľov. Vyzvala prítomných aby svoj 

odpad viac triedili a tak šetrili životné prostredie.  Zároveň navrhla občanom, ktorí majú konáre 

zo stromov, môžu ich vyniesť za  futbalovú bránku.  

 

     Následne  vyzvala prítomných  do diskusie. 

 

K bodu  4.  Diskusia 

 

     Ako prvý vystúpil p. Fedor Jozef  s kritikou na suseda, ktorý chová domáce zvieratá   

a močovka mu steká po dvore až na cestu a do jeho studne. Navrhol suseda predvolať 

a dohovoriť mu aby sa to neopakovalo. Pán Fedor zvažuje podať sťažnosť na životné prostredie 

alebo na hygienu aj z dôvodu, že v susedstve sa pália gumy, gauče a podobne.  P. Naďová 

upozornila, že v priekope sa  nachádzala aj krv zo zabíjačky. Od p. Fedora padol návrh na 

umiestnenie zábradlia pozdĺž priekopy.  P. starostka vyzvala poslancov aby navrhli riešenie na 

daný podnet. Jej názor na danú problematiku bol následovný:  

      -       chov domácich zvierat nemôžeme zakázať, ale prijmeme VZN o chove zvierat, 

-   samotný chovateľ zvierat musí rešpektovať určité pravidlá spolužitia,  

-   musí  brať ohľad na susedov.  

 

     P. starostka poprosila prítomných, ktorí navštevujú rímskokatolícky kostol na cintoríne, aby 

autami nejazdili ku kostolu, ale autá odstavili pred oplotením cintorína a ku kostolu išli peši, 

samozrejme iba tí, ktorí  nemajú zdravotné problémy.  P. Fedor navrhol zamknúť vstupnú bránu 

na cintorín. P. starostka oponovala, že nie všetci sú mobilní a starší potrebujú dovoz až ku 

kostolu. P. starostka v budúcnosti plánuje s výstavbou  prístupovej cesty ku kostolu na pozemku 

medzi cintorínom a r. domom Ballových.  Je to vízia budúcnosti, ktorá sa odvíja od vyziev, 

nakoľko z vlastných zdrojov to nie je realizovateľné. 

     P. Naďová  mala pripomienku k topoľom na futbalovom ihrisku, ktoré ohrozujú jej majetok 

a zdravie.  Na výrub 13 kusov topoľov máme povolenie, ale doposiaľ sa nikto neprihlásil na  
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výrub. Musí to byť spôsobilá osoba. O topoľové drevo  nie je záujem. Bol problém vybaviť 

povolenie, pretože bol potrebný súhlas všetkých vlastíkov pozemkov. Povolenie na výrub 

topoľov platí 2 roky a  je potrebné zabezpečiť náhradnú výsadbu.  

     P. Hatráková reagovala na výrub topoľov pripomienkou, že spôsobujú alergie a so sťažnosťou 

k topoľom oslovila aj predchádzajúceho starostu p. Lajoša, ktorý na  pripomienku nereagoval.   

 

     Na záver vystúpil p. Juraj Libera so svojím akordeonovým koncertom a zúčastneným bolo 

podané občertvenie.  

 

    Týmto bol program  verejného zhromaždenia vyčerpaný. Starostka poďakovala všetkým za 

účasť a ukončila zhromaždenie.   

 

     Na tomto verejnom zhromaždení neboli prijaté uznesenia.  

Zapísala:  Monika Pregová 

                                                        

 

 

 

                                                                         Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    

                                                

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


