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                                                                   Zápisnica  
        zo 6-tého zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  7.10.2019                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 
Prítomní poslanci :   Daniel Kolesár,  Jozef Borčík,  Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková 

 
Neprítomní poslanci:  Ing. Jozef Ďurček 

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

 
Verejnosť:   0   

Ospravedlnení poslanci:       1 

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.   Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014-2024 
5.   Informácia o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   
6.   Rôzne 

7.   Schválenie uznesení  

8.   Dotazy a dopyty občanov 

9.   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. 
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K bodu 1.a/  Schválenie programu rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

Schválený program rokovania 

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.   Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014-2024 
5.   Informácia o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   
6.   Rôzne 

7.   Schválenie uznesení  

8.   Dotazy a dopyty občanov 

9.   Záver 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

 

K bodu 1.b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Daniel Kolesár, Jozef Borčík.  
 

Hlasovanie za: 4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

 

K bodu 1c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 

 

Hlasovanie za:  4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
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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 
ostáva v platnosti.     

 

Uznesenie č. 39/2019  

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: 4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

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

Starostka obce informovala poslancov o týchto aktivitách od posledného zasadnutia OcÚ: 
 

- Bola zakúpená  nová kosačka s pojazdom  
- Čistenie cintorína  
- Natrela sa vstupná brána na cintorín a kontajner veľkoobjemový  
- Najviac času venujeme čisteniu nehnuteľnosti, ktorú obec zakúpila 

   
Uznesenie č. 40/2019  

 

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:  4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č.  4.  Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014-
2024 
 
Starostka informovala poslancov o Pláne rozvoja a obnovy pre verejné vodovody  na obdobie 
2014-2024, čo poslanci jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 41/2019 

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

Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody  na obdobie 2014-2024 
 
Hlasovanie za:  4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu č. 5. Informácia o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   
Starostka informovala poslancov o schválenej dotácií na financovanie výdavkov projektu 
prevencie kriminality“ Spolu v bezpečí III. Etapa“. Predmetom projektu je výmena  ústredného 
kúrenia   v budove   bývalej   materskej   školy. Projekt bude realizovaný s vlastnou spoluúčasťou 
20 %. Poslanci informáciu  o úspešnosti projektu vzali na vedomie a spoluúčasť obce na 
realizáciu projektu schválili.   
 

Uznesenie č. 42/2019 

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/ Informáciu o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   
 
Schvaľuje 
 
b/ vlastnú spoluúčasť  20 %  

Hlasovanie za:  4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, Daniel Kolesár, Jozef Borčík,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu 6. Rôzne 

K pripravovanej dokumentácii  projektu „Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta – Kvetná ulica“ 
je podmienkou  nájomný vzťah  s vlastníkmi pozemku pod obecným chodníkom. Obec vstúpi do 
nájmu s vlastníkmi. Poslanci s týmto nájmom súhlasili.  Výška nájmu za prenajatú plochu je vo 
výške 1,-€ jednotná pre všetkých.  
Pretože k uvedenému projektu oprávneným nákladom sú iba chodníky, je potrebné rozhodnúť, 
ako budú riešené vstupy do domov. Za týmto účelom zvoláme verejnú schôdzu, aby sa posúdili aj 
návrhy od občanov.    
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Uznesenie č. 43/2019  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
a/ výšku nájmu 1.-€  za pozemok podľa projektu pod chodníkom na  Kvetnej ulici 
 
b/ zvolať konzultatívne verejné zhromaždenie  
 
                      
Hlasovanie za:  4 poslanci /Mgr. Marcela Šimková, 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 20,30hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Zapísala:  Monika Pregová 

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

 

                                                          

 

                                                                      Mgr. Helena Borčíková, starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 39/2019  

  zo  6-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   7.10.2019 
 
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, 7.10.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                                      

                                     

                                                   Uznesenie č. 40/2019  

  zo  6-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   7.10.2019 
 
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, 7.10.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 41/2019  

  zo  6-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   7.10.2019 
 
K bodu č.  4.  Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 2014-
2024 
 

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

Plán rozvoja a obnovy pre verejné vodovody  na obdobie 2014-2024 
 
                                                  

                                             

Kysta, 7.10.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                             

                                                   Uznesenie č. 42/2019  

  zo  6-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   7.10.2019 
 
K bodu č. 5. Informácia o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   

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/ Informáciu o schválenej dotácii  z Rady vlády SR  vo výške  5 000,00 Eur   
 
Schvaľuje 
 
b/ Vlastnú spoluúčasť  20 %  

 

                                 

Kysta, 7.10.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 43/2019  

  zo  6-tého  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   7.10.2019 
 
K bodu 6. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
a/ Výšku nájmu 1.-€  za pozemok podľa projektu pod chodníkom na  Kvetnej ulici 
 
b/ Zvolať konzultatívne verejné zhromaždenie  
 

 
                                                  

                                             

Kysta, 7.10.2019                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                             


