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                                                                  Zápisnica  
      z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  14.12.2021                              
 

Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 
 

Prítomní poslanci :   Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Jozef Borčík 
 

Neprítomní poslanci:  Bc. Miroslav Havrilčák,  Mgr. Marcela Šimková 
 

Ďalší prítomní:  Monika Pregová,  Ing. Zuzana Litvaková 
 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky   
    2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2023-2024 
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023,2024 
7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 
8. Určenie inventarizačnej komisie 
9. Informácia o schválenom projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ v obci Kysta s. č.                
    93/10A“ 
10.  Informácia o podanom projekte: „Rekonštrukcia  priepustu v obci Kysta“ 
11. Informácia o projekte: „Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta“  ulica Hlavná 
12. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Solárna zastávka  
      v obci Kysta“ 
13. Rôzne 
14. Schválenie uznesení  
15. Dotazy a dopyty občanov 
16. 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, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  
 
K bodu 1. b/  Určenie  overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: : Dávid Danko, Jozef Borčík 

 
Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

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, Jozef Borčík/ 

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, s výnimkou uznesenia č. 111/2021, c/ Rekonštrukciu mosta na ulici Dlhej, 
nakoľko došlo k zmene a to zverejnením výzvy na stránke Ministerstva  investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR. Obec sa do tejto výzvy aj napriek veľmi veľkej časovej tiesni 
zapojila projektom „Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta“.  
   
Uznesenie č. 123/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie  
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Informáciu o plnení uznesení z  predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
 
Hlasovanie za: 3 poslanci   /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 3  Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 
 
25.9.2021 - výmena ističa na ihrisku 
1.12.2021 - pietna spomienka k oslobodeniu obce  
5.12.2021 - akcia Mikuláš  - do každej domácnosti bol doručený kalendár, kolekcia. Pani 
starostka poďakovala Mikulášovi a jeho družine za dobre pripravenú akciu. 
V mesiaci november sa roznášali darčeky pri príležitosti akcie : JAR- JESEŇ  života.  
V mesiaci december sme pripravovali vianočnú výzdobu. 
11.12.2021 - stretnutie 10 členov DHZ v Kyste 
 
Uznesenie č. 124/2021 
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, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022 
 
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti  
referentka obce Pregová. 
 
Uznesenie č.  125/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  I. a II. polrok 2022 a zároveň ju poveruje 
vykonaním týchto kontrol za rok 2022. 
 
Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík// 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu č. 5   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky  
2022 a návrhu rozpočtu  obce na rok  2023-2024   
 
Stanovisko k rozpočtu obce v zastúpení predniesla Pregová Monika, so záverom odporúčania 
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  
 
Uznesenie č.  126/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie  

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023, 2024.  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu č.  6  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023, 2024 
 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 15.11.2021 na internetovej stránke obce a  
úradnej tabuli obce.  
 
Uznesenie č.  127/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

1. Rozpočet Obce Kysta  na rok 2022 ako vyrovnaný  v sume 105 017,44.- € v 
príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti.   

2. Berie na vedomie 
            Rozpočet obce na roky 2023 a 2024. 

3. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z.z.  v Obci Kysta sa nebude uplatňovať 
programový rozpočet. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 7   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  5/2021 
 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  
 
Uznesenie č. 128/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  
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Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  5/2021 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2021 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 
Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Jozef Borčík / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 8 Určenie inventarizačnej komisie      
 
Prejednával sa návrh na zloženie inventarizačnej komisie a to: predseda Dávid Danko, členovia 
Daniel Kolesár a Monika Pregová.  O tomto návrhu bolo hlasované. 
 
Uznesenie č.  129/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 

Inventarizačnú  komisiu v zložení:   Predseda Dávid Danko, členovia Daniel Kolesár, 
Monika Pregová.  
  
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
    
K bodu č. 9   Informácia o schválenom projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ 
v obci Kysta  s. č.  93/10A“ 
 
P. starostka oboznámila poslancov o schválenej podpore formou dotácie vo výške 96 374€ 
z Environmentálneho fondu na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ v obci Kysta 
s.č.93/10A. 
  
Uznesenie č.  130/2021 
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 schválenom projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ v obci Kysta  s. 
č.  93/10A“ 
  
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č. 10  Informácia o podanom projekte: „Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta“ 

Starostka obce informovala poslancov o podaní žiadosti na Ministerstvo  investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie  SR na projekt „Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta“. Aj napriek  
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veľkej časovej tiesni a náročnosti danej výzvy bola žiadosť podaná.  V tomto čase je projekt 
v štádiu hodnotenia. Podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu  je predpokladaná cena 
realizácie projektu 47 147,85€. Táto výzva v prípade úspešnosti má 100% plnenie. 

 
Uznesenie č.  131/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Podanie žiadosti na projekt : „Oprava priepustu v obci Kysta“  
  
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Jozef Borčík   / 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

Uznesenie č.  132/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  v prípade úspešnosti podaného projektu ruší  

Uznesenie 111/2021-c  „Rekonštrukcia mosta na ulici Dlhej do max. výšky20.000,- EUR“ 
vlastných zdrojov. 

Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č. 11  Informácia o projekte: „Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta“  ulica Hlavná 
 

Starostka informovala poslancov o stave  žiadosti  na projekt „Rekonštrukcia chodníka v obci 
Kysta“ . Ide o opravu iba časti chodníka a rigola od č. d. 97 po č. d. 93. Nakoľko sú to finančné 
prostriedky čerpané z MAS TOKAJ ROVINA na účelovú aktivitu, ktorá je predom stanovená, je 
pre našu obec vyhradených 16.000 EUR. Rozpočet na danú časť projektu je vo výške 
20.184,95EUR.  

 

Uznesenie č.  133/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  berie na vedomie informácie k príprave podkladov na projekt.    

 „Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta“  
  
Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
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K bodu č. 12 Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom 
„Solárna zastávka v obci Kysta“ 
 
Starostka informovala poslancov o možnosti podať projekt „Solárna zastávka v obci Kysta“ na 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jednalo by sa o nadčasovú tzv. 
Smart zastávku s jednoduchým ukotvením, s možnosťou nabíjania mobilného zariadenia,  
umiestnenú na parcele č.107/1. Termín na podanie žiadosti je do 17.12.2021. 
 
Uznesenie č.  134/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

-  predloženie Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Solárna zastávka v obci    
   Kysta“ realizovaného v rámci Výzvy na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti  
   verejnej osobnej dopravy, kód výzvy „IROP-PO7-SC71-2021-77“, ktorého ciele sú v  
   súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja obce 
-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo     

  výške 1079,02 EUR  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Jozef Borčík   / 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č.13 Rôzne 
 
Dňa 18.11.2021 nám bol doručený podnet od občana z ulice Dlhej na prešetrenie znečistenia 
obecného vodného toku a zároveň o začatie konania vo veci odstránenia rušivého stavu. 

Starostka zvolala poslancov obecného zastupiteľstva a dotknuté osoby na pracovné stretnutie dňa 
19.11.2021. Na tomto stretnutí sa dohodli na odstránení vzniknutého problému a dňa 7.12.2021 
občan emailom skonštatoval, že došlo k vyriešeniu bodov, ktoré boli obsahom jeho podania. 

 
P. starostka navrhla poslancom mimoriadnu odmenu vo výške 100.-€, z dôvodu zvýšenej 
náročnosti na výkon funkcie poslanca OZ. O poskytnutí tejto odmeny rozhodlo OZ prijatím 
uznesenia. 
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Uznesenie č. 135/2021 
 

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

Podanie zo dňa 18.11.2021 

Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Dávid Danko, Jozef Borčík / 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 
Uznesenie č. 136/2021 
 

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

Starostkou navrhnutú mimoriadnu  odmenu  poslancom  vo výške 100.-€   

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Jozef Borčík / 

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 20:30 hodine. 
  

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 
 
Zapísala:  Monika PREGOVÁ  .......................................................... 
 
 
 
Overovatelia:  Dávid Danko                ......................................................... 
 
                       Jozef Borčík                  ......................................................... 
 
                                                        
                                                                          

  Mgr. Helena Borčíková, starostka obce     ............................................. 
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                                                  Uznesenie č.  123/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
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, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

 

                                                      Uznesenie č.  124/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
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, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  125/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  I. a II. polrok 2022 a zároveň ju poveruje 
vykonaním týchto kontrol za rok 2022. 

 

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

 

                                                      Uznesenie č.  126/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 5   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky  
2022 a návrhu rozpočtu  obce na rok  2023-2024   
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie  
 
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023, 2024.  
 

 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  127/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č.  6  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023, 2024 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  

1. Rozpočet Obce Kysta  na rok 2022 ako vyrovnaný  v sume 105 017,44.- € v príjmovej, ako    
    aj vo výdavkovej časti.   
 
2. Berie na vedomie 
    Rozpočet obce na roky 2023 a 2024. 
 
3. Schvaľuje v zmysle zákona 426/2013 Z. z.  v Obci Kysta sa nebude uplatňovať    
    programový rozpočet. 
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

                                                      Uznesenie č.  128/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 7   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  5/2021 
 
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.  5/2021 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2021 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  129/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 8 Určenie inventarizačnej komisie      
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 

Inventarizačnú  komisiu v zložení:   Predseda Dávid Danko, členovia Daniel Kolesár, 
Monika Pregová.  
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

 

                                                      Uznesenie č.  130/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 9   Informácia o schválenom projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ 
v obci Kysta  s. č.  93/10A“ 
 
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 schválenom projekte: „Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ v obci Kysta  s. 
č.  93/10A“ 
 
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  131/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 10  Informácia o podanom projekte: „Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta“ 

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

Podanie žiadosti na projekt : „Oprava priepustu v obci Kysta“  
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

 

                                                      Uznesenie č.  132/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 10  Informácia o podanom projekte: „Rekonštrukcia priepustu v obci Kysta“ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  v prípade úspešnosti podaného projektu ruší  

Uznesenie 111/2021-c  „Rekonštrukcia mosta na ulici Dlhej do max. výšky20.000,- EUR“ 
vlastných zdrojov. 

 
 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  133/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 11  Informácia o projekte: „Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta“  ulica Hlavná 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  berie na vedomie informácie k príprave podkladov na projekt.    

 „Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta“  

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                   

                                                      Uznesenie č.  134/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č. 12 Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom 
„Solárna zastávka v obci Kysta“ 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  schvaľuje 

-  predloženie Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Solárna zastávka v obci    
   Kysta“ realizovaného v rámci Výzvy na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti  
   verejnej osobnej dopravy, kód výzvy „IROP-PO7-SC71-2021-77“, ktorého ciele sú v  
   súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja obce 
-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo     

  výške 1079,02 EUR  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                    Uznesenie č.  135/2021  

  z 15  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č.13 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie  

Podanie zo dňa 18.11.2021 

 

 

Kysta, 14.12.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                                    

 

 

                                                      Uznesenie č.  136/2021  

  z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   14.12.2021 
 
K bodu č.13 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 

Starostkou navrhnutú mimoriadnu  odmenu  poslancom  vo výške 100.-€   

 

 

Kysta, 14.12.2021                                                 Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 

 

 

 


