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                                                               Zápisnica  
      Z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  17.3.2020                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

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

 
Neprítomní poslanci:  Mgr. Marcela Šimková,  Jozef Borčík 

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

 
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. Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019 

5. Rozpočtové opatrenie č.  1/2020 

6. Informácia o príprave žiadosti  na  finančný príspevok z Environmentálneho fondu 

    podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z.    

7.  Informácia o podaní  žiadosti o rozšírenie tabule na pamätník obetiam 2. svetovej vojny     

    a priamym účastníkom SNP 

8. Rôzne 
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9.  Schválenie uznesení  

10. Dotazy a dopyty občanov  

11. 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  3 a OZ je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo sa konalo za prísnych hygienických opatrení. 

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. Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019 

5. Rozpočtové opatrenie č.  1/2020 

6. Informácia o príprave žiadosti  na  finančný príspevok z Environmentálneho fondu 

    podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z.    

7.  Informácia o podaní  žiadosti o rozšírenie tabule na pamätník obetiam 2. svetovej vojny     

    a priamym účastníkom SNP 

8. Rôzne 

9.  Schválenie uznesení  
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10. Dotazy a dopyty občanov  

11. Záver 

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 
ostáva v platnosti.     

 

Uznesenie č. 57/2020  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie  

Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 

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. 

- Marec 2020 - začali sme s opravou futbalovej šatne. Dodávateľsky sa vymenili okná. 
Prevádza sa  osekávanie kachličiek v sprche. Vymenili sa vetracie okienka a kompletne sa 
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urobili nové vodovodné rozvody. Vymenil sa ohrievač vody a zakúpilo sa nové čerpadlo. 
Do sprchy sa zakúpil nový obklad a dlažba.   

- V materskej škôlke sme začali pracovať na výmene ústredného kúrenia. Premiestnili sme  
sklad CO z priestorov škôlky, do budovy bývalej požiarnej zbrojnice.  

- 10.2.2020 boli na obec doručené kuka nádoby na triedený zber odpadu. 140 ks žltá - 
určená na zber plastov a 140 ks zelená nádoba – určená na zber skla. Nádoby budú 
rozdané do domácnosti.  

- 07.03.2020 bol obcou organizovaný stolnotenisový turnaj o majstra obce v stolnom tenise 
na rok 2020. Majstrom obce sa stal  Adam Tancoš. 

- Práce aktivačných pracovníkov boli zastavené.   
 

Uznesenie č. 58/2020  
 

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  
 
K bodu č.  4.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019  prečítala  Ing. Monika Hudačková, hlavná kontrolórka 
Obce Kysta.  Poslanci OZ ju zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 59/2020                                                                                                        

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 kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 

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

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 5. Rozpočtové opatrenie č.  1/2020 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  
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Uznesenie č. 60/2020 
  
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. 1/2020 podľa  predlohy, zároveň poveruje starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 1/2020. 
 

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

proti : 0                                               zdržal sa: 0 

 

K bodu 6. Informácia o príprave žiadosti  na  finančný príspevok z Environmentálneho 
fondu  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z.  

         Starostka informovala poslancov o možnosti podať žiadosť  o poskytnutie príspevku 

z Environmentálneho fondu. Táto žiadosť je podmienená % separácie.  Úroveň triedenia odpadov 

v roku 2019 mala naša obec 44,06%. Naša obec túto podmienku splnila.  Nárok na príspevok 

podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 vzniká obciam, ktoré dosiahli za rok 2019 mieru 

vytriedenia komunálnych odpadov minimálne 30%.  Výška príspevku nie je stanovená a bude 

určená na základe objemu vyzbieraných peňazí a počtu oprávnených obcí. Poskytnutý príspevok 

sa môže použiť výlučne iba na účely odpadového hospodárstva v obci.  

Uznesenie č. 61/2020 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

 Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu   
 

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

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 7.   Informácia o podaní  žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt : Pamätník 
obetiam 2. svetovej vojny a priamym účastníkom SNP . 

    17.02.2020 bola vyhlásená výzva Úradom vlády SR na obnovu vojnových pamätníkov.  

Starostka oboznámila poslancov so zámerom pietnej obnovy pamätníka obetiam 2. svetovej 

vojny, rozšírený o účastníkov SNP. V prípade úspešnosti, navrhovaný pamätník by mal Q - kód.   
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Uznesenie č. 62/2020  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Podanie žiadosti prostredníctvom výzvy  na Úrad vlády SR so zámerom pietnej obnovy 
pamätníka obetiam 2. svetovej vojny, rozšírený o účastníkov SNP. 
 
Hlasovanie za:  3 poslanci / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 8.  Rôzne 

Obec vo vlastnej réžii a za pomoci dobrovoľníkov začala šiť rúška. 

 

P. poslanec Kolesár poďakoval p. starostke za organizáciu a usporiadanie stolnotenisového 
turnaja.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 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. 57/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 
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, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                                    

 

                                                 Uznesenie č. 58/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 
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, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 59/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 
K bodu č.  4.  Správa o kontrolnej činnosti  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  
 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 

 

 

 

Kysta, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                                      Uznesenie č. 60/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 

K bodu č. 5. Rozpočtové opatrenie č.  1/2020 
 
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. 1/2020 podľa  predlohy, zároveň poveruje starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 1/2020. 
 

 

 

 

Kysta, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č. 61/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 
K bodu 6. Informácia o príprave žiadosti  na  finančný príspevok z Environmentálneho 
fondu  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

 Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu   
 

 

 

 

Kysta, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                          

                                                        Uznesenie č. 62/2020  

  z 8  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   17.3.2020 
 
K bodu č. 7.   Informácia o podaní  žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt : Pamätník 
obetiam 2. svetovej vojny a priamym účastníkom SNP . 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
Podanie žiadosti prostredníctvom výzvy  na Úrad vlády SR so zámerom pietnej obnovy 
pamätníka obetiam 2. svetovej vojny, rozšírený o účastníkov SNP. 
 

 

 

 

Kysta, 17.3.2020                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 


