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                                                               Zápisnica  
      z 11 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  15.12.2020                                            

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 
Prítomní poslanci :   Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček 

 
Neprítomní poslanci:   Jozef Borčík, Dávid Danko 

 
Ďalší prítomní:  Monika Pregová,  Ing. Monika Hudačková 

 
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 hlavnej kontrolórky na obdobie 1.  a 2. polroka 2021 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022 a                                  

     2023  

6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022,2023 

7.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

8.  Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta 
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9.  Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kysta  na roky 2021-           

2026   

10. Informácia o podaných žiadostiach z prostriedkov Environmentálneho fondu:  

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd; Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku.  

Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

Činnosť: C4.  

Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

Činnosť: C2. 

11. Rôzne 

12. Schválenie uznesení  

13. Dotazy a dopyty občanov 

14. 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. 

K bodu 1.a/  Schválenie programu rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: :   Daniel Kolesár,   Ing. Jozef Ďurček   
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

K bodu 1.c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 
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Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, 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. 82/2020  
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,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu 3. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 

- 9/2020  Arriva  Michalovce zvoláva každoročne parciálnu poradu k tvorbe cestovného 
poriadku pravidelnej autobusovej dopravy 2021/2022 s cieľom zlepšenia nadväzností 
spojov a požiadaviek cestujúcich. Naša obec požiadala o pridanie spoju v ranných 
hodinách Kysta – Trebišov prestup  Novosad  5.04 hod.   

- 10/2020 oprava zatekajúcej strechy na dome smútku - bola prevedená izolácia a nové 
bočné krídla strechy  

- 31.10.2020 testovanie na COVID 19, urobil sa nákup ochranného oblečenia 
a dezinfekčných prostriedkov, bola podaná strava odberovému tímu z vlastných 
finančných prostriedkov 

- 10/2020 kosenie cintorína, oprava – nanesená vonkajšia omietka na bočných budovách, 
MŠ- sklad, garáž. 

- Z dôvodu vydaných opatrení pre pandémiu COVID 19 sa v obci neuskutočnilo stretnutie 
seniorov pri príležitosti „JAR, JESEŇ života“, preto sa zakúpili rúška a posteľná bielizeň  
pre seniorov,  taktiež pamätné listy. Novorodencom bol doručený gratulačný list s malou 
pozornosťou.  

- 1. december – pietny akt pri budove Ocú - kladenie venca + rozhlasová relácia.  
- 12/2020  akcia „Mikuláš“, občanom boli doručené salónky a kalendáre na rok 2021. 
- 12/2020 Mikulášska výzva pre občanov obce: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“ pre zariadenie seniorov v Michaľanoch.  
- 12/2020 sa previedla vianočná výzdoba v obci a na amfiteátri. Boli dokúpené vianočné 

dekorácie – vonkajšie osvetlenie.   
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Uznesenie č. 83/2020  
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,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1.  a 2. polroka 
2021 
Predniesla kontrolórka Obce Kysta. 
 
Uznesenie č. 84/2020  
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 rok 2021 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2021. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 5.    .  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na 
roky 2021, 2022 a  2023   
Stanovisko k rozpočtu obce predniesla Ing. Hudačková Monika, kontrolórka obce  so záverom 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  

Uznesenie č.  85/2019  
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 2021 a na roky 2022, 2023.  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
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K bodu č.  6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023 

Predniesla  p. Pregová podľa predlohy zverejnenej dňa 19.11.2020 na internetovej stránke Obce 
a  úradnej tabuli obce.  
 
Uznesenie č. 86/2019 
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 2021 ako vyrovnaný  v sume 96 627.- € v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti.   

2. Berie na vedomie 
            Rozpočet obce na roky 2022 a 2023. 
 

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

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 7.   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  4/2020 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  
 
Uznesenie č. 87/2020 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  4/2020 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2020 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 8.  Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta 
Obecné zastupiteľstvo  vyhlásilo  voľby na pozíciu hlavného kontrolóra v Obci Kysta. Deň 
konania voľby bol stanovený na 23.2.2021. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného 
kontrolóra Obce Kysta bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa 
16.12.2020. 
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Uznesenie č. 88/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. vyhlasuje 
 
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta. 
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č. 9. Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kysta  
na roky 2021-2026 

Starostka obce predložila návrh na aktualizáciu č.1  Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Obce Kysta  na roky 2021-2026,  nakoľko tento strategický dokument pre našu obec bol 

prijatý v roku 2008 a tieto dokumenty sa prijímajú  zvyčajne na obdobie piatich rokov.  

Aktualizácia sa dotýka hlavne rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, rigolov,  

chodníkov,  priepustov a úpravy vodného toku.   

Uznesenie č. 89/2020                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  schvaľuje  
 
Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kysta  na roky 2021-
2026 

Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
   

K bodu č. 10. Informácia o podaných žiadostiach z prostriedkov Environmentálneho fondu:  
1./Oblasť: Ochrana a využívanie vôd; Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku. Opakovaná 

žiadosť na rekonštrukciu rigolov ul. Kvetná. 

2./Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

Činnosť: C4. Nákup malotraktora a vlečky. 

3./Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. 

Činnosť: C2. Nákup drviča a mulčovača.  
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Uznesenie č. 90/2020 
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 podaných žiadostiach z prostriedkov Environmentálneho fondu, schvaľuje 
ich podanie a spolufinancovanie  

Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu č. 11  Rôzne 

V rôznom starostka informovala poslancov: 

- o zaradení dobrovoľného hasičského zboru  Kysta do kategórie  „C“ 

- o nutnosti oplotenia kúpeného pozemku na Hlavnej ulici.  

- o návrhu na zloženie inventarizačnej komisie  a to: Predseda Ing. Jozef Ďurček, členovia 
Daniel Kolesár, Monika Pregová.  O tomto návrhu bolo hlasované. 

 

Poslankyňa Mgr. Šimková navrhla zvolať verejnú schôdzu k problematike záplav v obci. Ďalej 

navrhla urobiť točňu na konci ulice Novej z dôvodu otáčania aut na tejto ulici, ktoré pri otáčaní 

vynášajú blato.   

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. 

Podľa Zásad odmeňovania poslancov v Obci Kysta, článok 3., bod 4. odmena nepatrí poslancom, 

ktorí sa písomne vzdali odmeny, alebo písomne vyhlásili do zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj 

mandát budú vykonávať bez odmeny. Mgr. Šimková sa ústne vzdala odmien a svoj mandát bude 

vykonávať bez odmeny, podobne ako poslanec Jozef Borčík.  

Uznesenie č. 91/2020 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje 

a/ Starostkou navrhnutú mimoriadnu  odmenu  poslancom  vo výške 100.-€   

b/ Inventarizačnú  komisiu v zložení:   Predseda - Ing. Jozef Ďurček, členovia Daniel     
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    Kolesár, Monika Pregová.   
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,  Mgr. Šimková Marcela, Ing. Jozef Ďurček / 

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 20,00 hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Zapísala:  Monika PREGOVÁ 

 
 
Overovatelia:  Daniel Kolesár                   ....................................................... 
 
 
                       Ing. Jozef Ďurček                ........................................................ 
 
 
                                                        
                                                                           

 

                                                                        Mgr. Helena Borčíková, starostka obce        
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                                                Uznesenie č. 82/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 
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, 15.12.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 83/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 
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, 15.12.2020                                                   Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 84/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1.  a 2. polroka 
2021 

 
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 rok 2021 a zároveň ju poveruje vykonaním 
týchto kontrol za rok 2021. 
 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                                  

                                                    Uznesenie č. 85/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu č. 5.    .  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na 
roky 2021, 2022 a  2023   
 
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  

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023.  
 

 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                   Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                   Uznesenie č. 86/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 
K bodu č.  6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

4. Rozpočet Obce Kysta  na rok 2021 ako vyrovnaný  v sume 96 627.- € v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti.   

5. Berie na vedomie 
            Rozpočet obce na roky 2022 a 2023. 
 

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

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                  

                                                  Uznesenie č. 87/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu č. 7.   Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  4/2020 
 
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.  4/2020 do výšky skutočného plnenia  k 
31.12.2020 a zároveň poveruje starostku obce k vykonaniu tejto úpravy.  
  
 

 

Kysta, 15.12.2020                                                   Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                       Uznesenie č. 88/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu č. 8.  Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. vyhlasuje 
 
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kysta. 
 

 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                           

        

                                                    Uznesenie č. 89/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu č. 9. Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kysta  

na roky 2021-2026 

                                                                                                      

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  schvaľuje  
 
Aktualizáciu č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kysta  na roky 2021-
2026 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                   Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                 Uznesenie č. 90/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 

K bodu č. 10. Informácia o podaných žiadostiach z prostriedkov Environmentálneho fondu:  
 

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 podaných žiadostiach z prostriedkov Environmentálneho fondu, schvaľuje 
ich podanie a spolufinancovanie. 
 

 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                  

                                         

                                                      Uznesenie č. 91/2020  

  z 11  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   15.12.2020 
 
K bodu č. 11  Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. schvaľuje 
 
a/ Starostkou navrhnutú mimoriadnu  odmenu  poslancom  vo výške 100.-€   

b/ Inventarizačnú  komisiu v zložení:   Predseda - Ing. Jozef Ďurček, členovia Daniel    
    Kolesár, Monika Pregová.   
 

 

 

 

Kysta, 15.12.2020                                                   Mgr.  Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 


