
  Starostka Obce Kysta 
 
Sp. zn.184/2022                                                                        V Kyste 06.12.2022 

 

P O Z V Á N K A 

 

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/  SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov   

z v o l á v a m 

 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kysta, 

ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2022 /pondelok/ o 17.30 hod. v budove Obecného úradu v Kyste. 

 

Navrhovaný program zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.    a/ schválenie programu rokovania 

         b/ určenie overovateľov zápisnice 

         c/ určenie zapisovateľa   

4.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5   Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

  6.   Prejednanie návrhu Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kysta č. 1/11/2022 zo dňa          

28.11.2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. a II. polroka 2023 

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024              

a návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2025 

      9.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

 10. Rozpočtové opatrenie č.5/2022 

 11. Určenie inventarizačnej komisie 

 12.Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania vo forme preklenovacieho úveru na úhradu 

projektu: „ Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta. Kód projektu: IROP-CLLD-Q088-512-

003-002 Aktivita: B2 .Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.   

13. Prejednanie žiadosti p. Romana Kohúta o odkúpení parcely CKN 478/7 

14. Prejednanie žiadosti PhDr. Júlie Kopinecovej o odpredaj pozemkov, zastavanej plochy a 

záhrady vo vlastníctve Obce Kysta, p.č.1429/55,1429/56,1429/58,1429/63 

15.Prejednanie zásad odmeňovania poslancov OZ   

16. Prejednanie  návrhu cenníka o poplatkoch na rok 2023 

17. Rôzne 

18. Schválenie uznesení 

19. Dotazy a dopyty občanov 

20. Záver 

Mgr. Helena Borčíková  

         starostka   

 

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli Obce Kysta dňa 06.12.2022       .................. 

                     podpis 

 

Pozvánka zverejnená na webovom sídle Obce Kysta dňa 06.12.2022     .................. 

                     Podpis  


