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                                                               Zápisnica  

z  13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa     12.9.2016.  

 

Prítomní:   Mgr. Borčíková Helena, starostka obce, 

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

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár,  

Neprítomní poslanci:  0 

Ďalší prítomní:  Ing. Monika Hudačková - kontrolórka obce,  Monika Pregová-zapisovateľka  

Verejnosť:    0    

Ospravedlnení poslanci:       0 

Neospravedlnení poslanci:   0 

 

Program:    

  1.   Otvorenie zasadnutia 

  2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.   Schválenie programu 

  4.   Správa o činnosti obecného úradu 

  5.   Informácia o plnení uznesení 

  6.   Informácia o ukončených projektoch: 

        -   verejné osvetlenie 

        -   zateplenie strechy nad OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD 

  7.   Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 

  8.   Informácia z rokovania vlády SR v Trebišove dňa 24.8.2016 

  9.   Výročná správa za rok 2015 

 10.  Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2015 

 11 . Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 

 12.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

 13.  Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

 14.  Rôzne 

 15.  Diskusia 

 16.  Schválenie uznesení 

 17.  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. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice: Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová  

Zapisovateľka:  Monika Pregová  

 

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

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

 

Návrhy poslancov k programu – žiadne. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

 

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

Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár. / 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

 

Schválený program rokovania: 

    

  1.   Otvorenie zasadnutia 

  2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.   Schválenie programu 

  4.   Správa o činnosti obecného úradu 

  5.   Informácia o plnení uznesení 

  6.   Informácia o ukončených projektoch: 

        -   verejné osvetlenie 

        -   zateplenie strechy nad OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD 

  7.   Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 

  8.   Informácia z rokovania vlády SR v Trebišove dňa 24.8.2016 

  9.   Výročná správa za rok 2015 

 10.  Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za rok 2015 

 11 . Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 

 12.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

 13.  Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

 14.  Rôzne 
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 15.  Diskusia 

 16.  Schválenie uznesení 

 17.  Záver 

 

K bodu 4. Správa o činnosti obecného úradu. 

 

Správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia predniesla starostka obce. 

- 18.06.2016  Minifutbalový turnaj na miestnom multifunkčnom ihrisku 

- 24.07.2016  Účasť súboru Kyščanka na slávnosti „ V Trebišove valali špivaju“ 

- August 2016 vyhlásená obecná brigáda na úpravu terénu v oddychovej zóne – 

Kapuscanka – účasť : nik neprišiel  

- Počas letných prázdnin boli v rámci možnosti prevádzané práce na úprave interiéru KD 

a Kapuscanky  

- 04.09.2016 Zamykanie prázdnin – obecná akcia  

 

Uznesenie č. 110/2016  

 

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:  5 poslanci // Bc. Miroslav Havrilčák, Jozef Borčík, PaedDr. Júlia Kopinecová, 

Ing. Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0  

zdržal sa: 0  

 

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 12. 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, 

uznesenie č. 91 kúpa pozemkov v lokalite "futbalového ihriska".  

 

Uznesenie č. 111/2016  

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. 

 



4 

 

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. 6.   Informácia o ukončených projektoch: 

        -   verejné osvetlenie 

        -   zateplenie strechy nad OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD 

 

-Dňa 23.8.2016 bola vykonaná  kontrola z Ministerstva hospodárstva SR na projekt : 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia  obci Kysta. Žiadosti o platbu boli postúpené 

na MH SR na preplatenie. V súčasnej dobe čakáme na preplatenie projektu  a  splatenie úveru.   

 

-Zateplenie strechy nad OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD je už zrealizovaná a uhradená 

formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 32 659,46€ a  5 %-tnej spoluúčasti obce vo 

výške 1 718,92€.   

 

Uznesenie č. 112/2016                                                                                                        

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 ukončených projektoch 

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. 7.    Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 

V bode 7. sa vyhodnocovala súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Najviac hlasov získala p. Lajošová 

Helena, ulica Kvetná č. 63, ktorej výhra bude odovzdaná po dohode.  Na druhom mieste sa 

umiestnila: p. Šimková Marcela a na treťom mieste p. Slávka Ivanková. 

 

Uznesenie č. 113/2016                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie   
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vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 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.  8.    Informácia z rokovania vlády SR v Trebišove dňa 24.8.2016 

Na zasadanie vlády SR v Trebišove bola prizvaná aj naša obec, nakoľko sme vstúpili do spolu- 

práce s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove v možnosti zriadenia 

tréningového centra pre žiakov v nevyužitých priestoroch bývalej MŠ.  Projektový zámer bol 

vládou SR schválený.  

 

Uznesenie č. 114/2016                                                                                                        

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 z rokovania vlády SR v Trebišove  

 

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.   Výročná správa za rok 2015 

  

Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ. 

Uznesenie č. 115/2016  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

Individuálnu výročnú správu za rok 2015 

  

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

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 
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proti : 0  

zdržal sa: 0 

 

K bodu 10. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za 

rok 2015 

Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ. 

Uznesenie č. 116/2016  

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 závierky za rok 2015 

 

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. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za 

rok 2015 

Predniesla Pregová Monika, referentka OCÚ. 

 

Uznesenie č.  117/2016 :  

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 2015 

 

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

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0  

zdržal sa:  0  
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K bodu č. 12.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

 

Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesla Monika Pregová, referentka obce. 

 

Uznesenie č. 118/2016 

  

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. 3/2016 podľa skutočného plnenia 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. 13. Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

P. starostka navrhla uskutočniť a spojiť akciu „Úcta k starším“  s pozvaním novonarodených detí  

v roku 2016. Pohostenie  vo vlastnej réžii. Termín podujatia „ Jar a jeseň života„: 13.11.2016 .  

 

Uznesenie č. 119/2016 

 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

akciu „Jar a jeseň života“  

  

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. 14. Rôzne 

V rôznom p. Kolesár podal informácie o futbalovom mužstve a doraste,  o nových dresoch pre 

futbalistov. 

P. starostka podala informácie: 

- o budove futbalovej šatni, ktorá je majetkom obce, a do ktorej je potrebné zriadiť vodovodnú 

prípojku. 

- o potrebe zrekonštruovať strechu na budove č. 36-komunitné centrum – obecné múzeum  



8 

 

 

 

 

Uznesenie č. 120/2016 

  

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

zriadiť vodovodnú prípojku do budovy šatní na futbalovom ihrisku 

 

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

Jozef Ďurček, Daniel Kolesár./ 

proti : 0  

zdržal sa: 0 

 

K bodu 15.  Diskusia 

V diskusií vystúpila starostka s konštatovaním, že podané projekty cez výzvu Ministerstva 

pôdohospodárstva SR, do ktorej sme sa zapojili aj my projektom  :“ Rekonštrukcia chodníkov 

v obci Kysta“ a “Úprava interiéru KD“  boli pre všetkých uchádzačov zo strany ministerstva 

nateraz pozastavené. Žiaľ spracovanie a podanie uvedených projektov nás stálo nemalo úsilia a  

finančných prostriedkov.   

     Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 

všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,10hodine. 

 

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

Zapísala:  Monika Pregová 

 

 

Overovatelia:              Borčík Jozef                                    ……………………………...  

 

                                    PaedDr. Júlia Kopinecová              ................................................ 

                    

                                     

                  

                                                                                Mgr. Helena Borčíková, starostka obce    
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                                                          Uznesenie č. 110/2016  

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

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.  

 

                                             

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                            

 

                                                      Uznesenie č. 111/2016  

                Z 13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa  12.9.2016 

 

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení z 12. 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,  12.9.2016                                                 Mgr. Helena Borčíková  

                                                                               starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 112/2016 

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

K bodu č. 6.   Informácia o ukončených projektoch: 

        -   verejné osvetlenie 

        -   zateplenie strechy nad OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD 

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 ukončených projektoch 

 

                                             

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                           

                                                 Uznesenie č. 113/2016  

                Z 13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa  12.9.2016 

 

K bodu č. 7.    Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 

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

v z. n. p. 

                                                     berie na vedomie   

 

vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 

 

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                 Mgr. Helena Borčíková  

                                                                               starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 114/2016 

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

K bodu č.  8.    Informácia z rokovania vlády SR v Trebišove dňa 24.8.2016 

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

v z. n. p. 

                                                             berie na vedomie 

 

informáciu z rokovania vlády SR v Trebišove  

 

                                             

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                            

 

                                                      Uznesenie č. 115/2016  

                Z 13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa  12.9.2016 

 

K bodu č. 9.   Výročná správa za rok 2015 

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

v z. n. p.  

                                                       berie na vedomie 

 

Individuálnu výročnú správu za rok 2015 

 

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                 Mgr. Helena Borčíková  

                                                                               starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 116/2016 

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

K bodu 10. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie závierky za 

rok 2015 

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 závierky za rok 2015 

 

 

                                             

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

    

                                                     Uznesenie č. 117/2016  

                Z 13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa  12.9.2016 

 

K bodu č. 11. Správa audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za 

rok 2015 

 

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 2015 

 

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                 Mgr. Helena Borčíková  

                                                                               starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 118/2016 

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

K bodu č. 12.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

 

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. 3/2016 podľa skutočného plnenia a zároveň 

poveruje starostu obce k vykonaniu tejto úpravy.  

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

    

                                                         Uznesenie č. 119/2016  

                Z 13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa  12.9.2016 

 

K bodu č. 13. Prejednanie akcie „Jar a jeseň života“ 

 

  

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

zriadení v z. n. p.  

                                                              schvaľuje  

akciu „Jar a jeseň života“  

 

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                 Mgr. Helena Borčíková  

                                                                               starostka obce 
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                                                           Uznesenie č. 120/2016 

                z  13 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kysta zo dňa 12.9.2016 

 

K bodu č. 14. Rôzne 

 

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

zriadení v z. n. p.  

                                                                     schvaľuje  

zriadiť vodovodnú prípojku do budovy šatni na futbalovom ihrisku 

 

 

 

Kysta,  12.9.2016                                                    Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

    


