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                                                                Zápisnica  

      z 13 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  15.6.2021                                             

 

Prítomní:   Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 

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

 

Neprítomní poslanci:   Jozef Borčík,  Ing. Jozef Ďurček 

 

Ďalší prítomní:  Monika Pregová,  Ing. Monika Hudačková 

 

Verejnosť:  1   

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.   Informácia o poskytnutej  účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany     

            SR  pre dobrovoľný hasičský zbor Obce Kysta kategória „C“ 

5.   Informácia o zriadení novej WEB stránky Obce Kysta  

6.   Informácia o možnosti dokúpenia modrých KUKA nádob na papier pre obyvateľov obce 

7.   Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci  

8.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2020 

9.   Záverečný účet Obce Kysta za rok 2020 

10.  Informácia o rozpočtovom  opatrení  č. 2/2021 

11.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

12.  Rôzne 

13.  Schválenie uznesení  

14.  Dotazy a dopyty občanov 

15.  Záver 
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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. 

K bodu 1. a/  Schválenie programu rokovania. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár,   Mgr. Marcela Šimková,  Dávid Danko/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1. b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: :   Daniel Kolesár,   Mgr. Marcela Šimková 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,   Mgr. Marcela Šimková,  Dávid Danko / 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1. c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci   /Daniel Kolesár,   Mgr. Marcela Šimková,  Dávid Danko/ 

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. 101/2021  

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,   Mgr. Marcela Šimková,  Dávid Danko / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 
- Január 2021 – jún  2021 prebiehalo v našej obci testovanie na COVID 19 obecnou MOM. 

- Máj 2021 pokládka dlažby na chodník v Kapuscanke. 

- Spevnenie  mostíka pri Kapuscanke.  

- 20.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie  starostov v Novosade z dôvodu príprav na realizáciu 

kanalizácie.  

- 21.4.2021 stretnutie členov MAS - TOKAJ ROVINA z dôvodu prerozdelenia finančných 

prostriedkov na naplnenie jednotlivých účelových aktivít.  

- Maj 2021 osadenie zárubni v obecnom múzeu. 

- 30.4.2021 stavanie mája. 

- 10.5.2021 boli zakúpené  dezinfekčné stojany do kostolov, KD  a domu smútku. 

- 20.5.2021 podľa VZN o nakladaní s odpadmi  bol pristavený kontajner na stavebný 

odpad. Žiaľ kapacitne nebol využitý.    

- 2.6.2021 sme kúpili novú kosačku.  S kosením cintorína nám pomohla Obec Hrčeľ. 

- Podľa možnosti sa v obci prevádza čistenie priekop s aktivačnými pracovníkmi obce 

Hrčeľ. 

- Z príspevku štátu na testovanie bolo obcou obstarané srdce vďaky, ako prejav vďačnosti 

tým, čo sa prišli testovať a tým, čo nastúpili do prvej línie. 

 

Uznesenie č. 102/2021 

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, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu 4.  Informácia o poskytnutej  účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany   SR  pre dobrovoľný hasičský zbor Obce Kysta kategória „C“ 

Starostka oboznámila poslancov so školením DHZO, ktoré bude v Obci Kysta dňa 27.6.2021. 

Náčelníkom DHZO je Tomáš Danko, zbor má 10 členov.  Na činnosť  obec dostala účelovú 

dotáciu vo výške 1400.- € .  

 

Uznesenie č.  103/2021  

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 DHZO Obce Kysta 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 
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proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

 

K bodu č. 5.  Informácia o zriadení novej WEB stránky Obce Kysta  

Obec uzavrela Zmluvu o vytvorení webovej stránky  a poskytnutí súvisiacich služieb. 

 

Uznesenie č. 104/2021  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

 

Zriadenie novej web stránky Obce Kysta 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 6.  Informácia o možnosti dokúpenia modrých KUKA nádob na papier pre 

obyvateľov obce 

Firma  Kosit nám dodala ponuku na prenájom modrých KUKA nádob na papier. 

 

Uznesenie č.  105/2021 

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

obecnom zriadení v z. n. p. zamieta  

Prenájom  modrých kuka nádob na zber papiera. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 7.  Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci  

V bode 7. starostka obce predložila návrh  na výstavbu nájomných bytov.  

Uznesenie č. 106/2020  

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 výstavbe nájomných bytov. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu č. 8.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2020 

Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2020 predniesla  Ing. Monika Hudačková, 

hlavná kontrolórka obce. Stanovisko poslanci zobrali na vedomie. 

Uznesenie č.  107/2020 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 9.   Záverečný účet Obce Kysta za rok 2020 

Záverečný účet predložila prítomným poslancom referentka OcÚ Monika Pregová.     Poslanci 

obecného zastupiteľstva mali možnosť preštudovať si ho na webovej stránke Obce Kysta, kde bol 

zverejnený od  17.5.2021. 

 

Uznesenie č. 108/2020 

 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  schodok  rozpočtového hospodárenia v sume   

    96,36 EUR, ktorý sa zvyšuje o nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2020 v sume   421,-     

    EUR 
 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 6.985,48 EUR 

na: 

1.  vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 96,36 EUR 

2.  krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov 421,- EUR (dotácia na SODB) 

3.  skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 6.468,12 EUR 

 

Rezervný fond čerpať na   kapitálové výdavky:  

 

      spoluúčasť na projektoch   vo výške   6 468,12€   

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu č. 10 .  Informácia o rozpočtovom  opatrení  č. 2/2021 

Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  

 

Uznesenie č. 109/2020 

  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa  predlohy. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 11. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  

 

Uznesenie č. 110/2020 

  

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.  3/2021 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 

k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 3/2020. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 12. Rôzne  

- Starostka podala informáciu o prevádzkovaní virtuálneho cintorína. Podľa evidencie je na 

našom cintoríne pochovaných 431 zomrelých, máme 268 hrobových miest a z toho 115 

zazmluvnených. Poslankyňa Mgr. Šimková navrhla rozdeliť cintorín na americký spôsob, 

alebo na časť urnovú, čiže zelenú alebo náhrobné kamene.  

- Starostka podala informáciu  o očkovaní v Kultúrnom dome. 

- Starostka pozvala do obce zástupcu Správy ciest Košického samosprávneho kraja, 

z dôvodu riešenia mostu a priepustu na ulici Hlavnej, Dlhej. Zo strany správy ciest je 

most zaradený do plánu  opráv.  

- Poslanci súhlasili zorganizovať obecný  jednodňový výlet po Slovensku. Dopravu hradí  

obec.  
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- Starostka informovala poslancov o havarijnom stave mosta na ulici Dlhej. Z dôvodu 

poškodenia okrajov mosta a zúženia priepustu navrhla rekonštrukciu mosta, ktorá zahŕňa : 

vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie rozpočtu, výberové konanie 

a samotnú realizáciu.  

  

Uznesenie č. 111/2021 

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/ Správu o virtuálnom cintoríne 

b/ Informáciu o zriadení mobilného očkovacieho miesta v kultúrnom dome 

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

a/ Zámer úpravy výtlkov miestnych komunikácií z vlastných zdrojov. 

b/ Uhradiť dopravu na jednodňový výlet pre občanov   

c./ Rekonštrukciu mosta na ulici Dlhej do max. výšky 20.000,-EUR z vlastných zdrojov.    

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Mgr. Marcela Šimková, Dávid Danko/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

Dotazy a dopyty občanov  -  žiadne 

      Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 

všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  

      Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hodine. 

  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Zapísala:  Monika PREGOVÁ 
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Overovatelia:  Daniel Kolesár                   ....................................................... 

 

 

                       Mgr. Marcela Šimková      ........................................................ 

 

 

                                                        

                                                                           

 

                                                                        Mgr. Helena Borčíková, starostka obce        
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                                                   Uznesenie č.  101/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

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,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                   

                

                                                    Uznesenie č.  102/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

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,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č.  103/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu 4.  Informácia o poskytnutej  účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany   SR  pre dobrovoľný hasičský zbor Obce Kysta kategória „C“ 

 

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 DHZO Obce Kysta 

 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                                  

                                                    Uznesenie č.  104/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 5.  Informácia o zriadení novej WEB stránky Obce Kysta  

  

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

v z. n. p. schvaľuje  

 

Zriadenie novej web stránky Obce Kysta 

 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                           Uznesenie č.  105/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 6.  Informácia o možnosti dokúpenia modrých KUKA nádob na papier pre 

obyvateľov obce 

 

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

zriadení v z. n. p. zamieta  

Prenájom  modrých kuka nádob na zber papiera. 

 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                                  

                                                    Uznesenie č.  106/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 7.  Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci  

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 výstavbe nájomných bytov. 

 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr.  Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                           Uznesenie č.  107/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 8.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Kysta za rok 2020 

 

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

v z. n. p. berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020. 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

                                                 Uznesenie č.  108/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 9.   Záverečný účet Obce Kysta za rok 2020 

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo    berie na vedomie     schodok  rozpočtového hospodárenia v sume   

    96,36 EUR, ktorý sa zvyšuje o nevyčerpané finančné prostriedky z roka 2020 v sume   421,-     

    EUR 
 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 6.985,48 EUR 

na: 

4.  vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 96,36 EUR 

5.  krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov 421,- EUR (dotácia na SODB) 

6.  skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 6.468,12 EUR 

 

Rezervný fond čerpať na   kapitálové výdavky:  

 

      spoluúčasť na projektoch   vo výške   6 468,12€   

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                           Uznesenie č.  109/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 10 .  Informácia o rozpočtovom  opatrení  č. 2/2021 

  

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa  predlohy. 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                                  

                                                    Uznesenie č.  110/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 11. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

  

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.  3/2021 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 

k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 3/2020 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 
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                                                         Uznesenie č.  111/2021  

  z 13  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.6.2021 

 

K bodu č. 12. Rôzne  

 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie 

 

a/ Správu o virtuálnom cintoríne 

b/ Informáciu o zriadení mobilného očkovacieho miesta v kultúrnom dome 

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

 

a/ Zámer úpravy výtlkov miestnych komunikácií z vlastných zdrojov. 

b/ Uhradiť dopravu na jednodňový výlet pre občanov   

c/ Rekonštrukciu mosta na ulici Dlhej do max. výšky 20.000,-EUR z vlastných zdrojov.    

 

 

 

 

 

 

Kysta,  15.6.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková  

                                                                                                                starostka obce 

 

                                  

                                                     


