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                                                                 Zápisnica  
      z 14 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa  28.9.2021                               

 
Prítomní:    Mgr. Borčíková Helena, starostka obce 

 
Prítomní poslanci :   Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák 

 
Neprítomní poslanci:   Jozef Borčík,  Mgr. Marcela Šimková 

 
Ďalší prítomní:  Monika Pregová,  Ing. Monika Hudačková 

 
Verejnosť:  1   

Ospravedlnení poslanci:      2 

Neospravedlnení poslanci:   0 
 

Program  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Zloženie sľubu  náhradníka  poslanca OZ  
3.   a/ Schválenie programu rokovania 
      b/ určenie overovateľov zápisnice 
      c/  určenie zapisovateľa   
4.   Určenie zástupcu starostu 
5.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
6.   Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 
7.   Jar-Jeseň života 2021 
8.   Výročná správa za rok 2020 
9.   Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok     
      2020 
10. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  4/2021 
11. Rôzne 
12. Schválenie uznesení 
13. Dotazy a dopyty občanov 

      14. Záver 

     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.  
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K bodu  2. Zloženie sľubu  náhradníka  poslanca OZ  
     Starostka obce Mgr. Helena Borčíková vyzvala prítomného náhradníka  poslanca Bc. 
Miroslava Havrilčáka  aby zložil sľub poslanca. Text sľubu v znení „Sľubujem na svoju česť a 
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri 
výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia“. Náhradník poslanca OZ zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca OZ a potvrdil ho svojim podpisom. 
Zároveň mu starostka  odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 112/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kyste 
 
k o n š t a t u j e,    ž e 
 
zvolený náhradný  poslanec obecného zastupiteľstva v Kyste Bc. Miroslav Havrilčák zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 3. a/ Schválenie programu rokovania 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

b/  Určenie  overovateľov zápisnice. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: :   Daniel Kolesár,   Bc.  Miroslav Havrilčák 

 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0  

c/  Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Monika Pregová. 
 

Hlasovanie za: 3 poslanci   / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                                 zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4.  Určenie zástupcu starostu. 
 
     Starostka uviedla, že v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 13 b) starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje 
jeho zástupca. Zástupcom môže byť len poslanec, ktorého starosta poverí zastupovaním. Starosta 
môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalšieho poslanca. V súlade 
s uvedeným starostka poverila zastupovaním starostu p. Bc. Miroslava Havrilčáka. Počas 
dlhodobej neprítomnosti starostky na základe jej písomného poverenia zástupca starostky:  
 
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b/ zabezpečuje prevádzku inžinierskych sietí v správe obce a odstránenie prípadných porúch na 
týchto zariadeniach – vodovodné potrubie,  miestny rozhlas, verejné osvetlenie, miestne 
komunikácie, 
c/ zabezpečuje odstránenie porúch a následkov živelných pohrôm na budovách v správe obce, 
d/ povoľuje prípustnosť hospodárskej operácie v súlade s rozpočtom a podpisuje príkaz na 
úhradu faktúr, ktorým končí lehota splatnosti, 
e/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením 
chodu obecného úradu v Kyste, 
f/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 ods.3 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. znení 
zmien a doplnkov/.  
 
Poslanci vzali uvedené na vedomie. 
 
Uznesenie č. 113/2021 
K určeniu zástupcu starostu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kyste  
 
berie na vedomie určeného zástupcu starostu obce – Bc. Miroslava Havrilčáka.  
 
Hlasovanie za: 3 poslanci   / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 
K bodu  5.   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, 
do max. výšky 20.000,-EUR z vlastných zdrojov.    
   

Uznesenie č. 114/2021  
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. 
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Hlasovanie za: 3 poslanci   / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

K bodu 6. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 
     Starostka oboznámila poslancov s vypracovanou projektovou dokumentáciou  na opravu 
mosta /priepust na ulici Dlhej/. Priebežný rozpočet je stanovený na 19 671,17€ s DPH. 
K realizácii stavby je potrebná výzva na predkladanie cenových ponúk. Zároveň musíme 
skonštatovať, že na opravu mosta   sa využijú všetky nasporené finančné prostriedky obce, ktoré 
boli  plánované na pokrytie povinnej  spoluúčasti projektov.  
- Júl/2021 čistenie odvodňovacieho kanála ulica Dlhá. 
- Júl/2021 školenie DHZ a kurz prvej pomoci, zakúpenie pracovnej rovnošaty pre 10 členov 

DHZ. 
- 6-9/2021 kosenie verejných priestranstiev za pomoci aktivačných pracovníkov obce Hrčeľ. 
- 19.8.2021sa uskutočnil výlet pre občanov do Dobšinskej ľadovej jaskyne a mesta Levoče. 
- 24.8.2021 bola ukončená ubytovacia časť v obecnom múzeu. Osadili sa zárubne do WC 

a kúpeľne. 
- 9/2021 účasť starostky obce, ako delegátky na  31. sneme ZMOS. 
- 10.09.2021 Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom min. dopravy.   
- 9/2021 prebiehala Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou 

v Trebišove, následne sa uskutočnil brífing pred budovou nemocnice za prítomnosti RTVS.  
- 21.9.2021 vývoz veľkoobjemného odpadu. 
- 21-23 septembra 2021 pracovné stretnutie členov MAS - TOKAJ ROVINA.  
 
Uznesenie č. 115/2021 
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,  Bc.  Miroslav Havrilčák / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  

 
K bodu 7. Jar-Jeseň života 2021 
     Z dôvodu vydaných opatrení pre pandémiu COVID 19 sa v obci neuskutoční stretnutie 

seniorov pri príležitosti „JAR, JESEŇ života“. Pre seniorov sa zo strany poslancov navrhlo  

zakúpiť darčekovú pozornosť do výšky 15,-Eur, taktiež pripraviť pamätné listy pri príležitosti 

okrúhlych výročí občanov  a  novorodencom.   
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Uznesenie č. 116/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 

Zakúpiť darčekové predmety pre seniorov v hodnote do 15.-€ na osobu  a taktiež pamätné 

listy pri príležitosti okrúhlych výro čí. 

Hlasovanie za: 3 poslanci  / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák / 

proti : 0                                       zdržal sa: 0  
 

K bodu 8. Výročná správa za rok 2020 
     Individuálna výročná správa obce za rok 2020 je zverejnená na webovej stránke obce 
a poslanci OZ mali možnosť sa s ňou oboznámiť.  
 
Uznesenie č. 117/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie 
 
Individuálnu výro čnú správu Obce Kysta za rok 2020  
 
Hlasovanie: za: 3 poslanci / Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák / 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 
K bodu 9.  Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej 
závierky za rok 2020 
  

    P. Pregová  oboznámila poslancov  so Správou nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu 
– overenie účtovnej  závierky za rok 2020  a Správou  audítora – overenie súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou za rok 2020. 
 
Uznesenie č. 118/2021 
 

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 nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za  

    rok 2020           
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b/  Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2020 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu  10.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  4/2021 
Predniesla  p. Pregová podľa predlohy.  
 
Uznesenie č. 119/2021 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 4/2021. 
 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

K bodu 11. Rôzne 

     Starostka obce informovala poslancov o záveroch z pracovnej  porady starostov k vyhlásenej 

výzve: IROP-PO7-SC72-2021-74 o možnosti získania dotácie na zvýšenie atraktivity a 

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy - cyklistickej dopravy. Do tejto výzvy obce vstupujú 

prostredníctvom OZ. Preto je potrebná účasť  obcí na založení občianskeho združenia „Ondavské 

cyklotrasy„ Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby 

cyklotrás v našom regióne, súčasťou týchto cyklotrás by mala byť  v budúcnosti aj naša obec.  

Uznesenie č. 120/2021 
 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Zámer Obce Kysta podieľať sa na založení občianskeho združenia „Ondavské cyklotrasy“ 
v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. 
Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás v 
regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí 

rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 
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Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

     Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojiť sa do výzvy prostredníctvom MAS 

TOKAJ-ROVINA, o.z. na rekonštrukciu časti chodníka na ulici Hlavnej. Realizácia tohto 

projektu si vyžaduje 5% spoluúčasť. 

Uznesenie č. 121/2021 
 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Zapojenie sa do výzvy prostredníctvom MAS TOKAJ-ROVINA,  o.z.: Aktivita  B2 – Názov 
aktivity:  Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel,  Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q088-512-
003  projektom: Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta časť A/  a zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie 

financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja obce.  

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

     Starostka obce informovala poslancov na podnet  občanov, aby sa na ulici Kvetnej previedol 

výrub ihličnanov z verejného priestranstva, nakoľko dreviny sú staré a koreňový systém zasahuje 

do súkromného oplotenia. Poslanci odsúhlasili opodstatnenosť žiadosti a navrhujú podať žiadosť 

na výrub drevín Okresnému úradu Trebišov. 

     Starostka informovala poslancov o  vydanej knihe od pána  Pavla Naďa, pod názvom 

„Nedokončené spomienky.“ Obec po dohode s p. Naďom  má záujem o publikáciu tejto knihy v 

réžii obce. Táto kniha bude slúžiť ako prezent našej obce.  

     Starostka obce informovala poslancov o navrhovaných prioritách od  občanov obce:  

- Havarijný stav chodníka na ulici Hlavnej  

- Chodník ulica Kvetná ( ľavá strana) 

- Chodník ulica Lúčna 
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- Cesta ulica Poľná 

- Cesta ulica Dlhá 

- Oprava vodného toku „Kyščanský potok“ 

- Oprava vodného priepustu ulica Dlhá, Kvetná 

- Oprava cesty na cintorín 

- Oplotenie cintorína  

- Chodník ulica Dlhá 

- Točňa na ulici Nová 

- Nový rozhlas 

- Chodník pri reformovanom kostole  

- Parkovisko cintorín   

     Okrem týchto priorít, o ktorých vieme,  je množstvo povinností, ktoré obec musí zabezpečiť 

aby sa nenarušil chod obce. Z vlastných zdrojov nedokážeme financovať žiadnu aktivitu. Opravu 

priepustu zafinancujeme z prostriedkov, ktoré sme šetrili na spolufinancovanie projektov.  

     Starostka obce informovala poslancov o každoročnej akcii Mikuláš v obci. Zo strany 

poslancov bol podaný návrh, aby sa pokračovalo v tradícii rozdania saloniek a kalendárov. 

Uznesenie č.  122/2021  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje 
 
1. výrub stromov, 2 ks smrek a 2 ks borovica  na ulici Kvetnej.  

2.  akciu „Mikuláš“, nákup salónky a kalendáre 

3.  publikáciu  knihy  „Nedokončené spomienky“ 

 

Hlasovanie: za: 3 poslanci /Daniel Kolesár,   Dávid Danko,  Bc.  Miroslav Havrilčák/ 

proti : 0                                               zdržal sa:  0  
 

      Týmto bol program   zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka poďakovala 
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
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      Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hodine. 
  

      Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Zapísala:  Monika PREGOVÁ 

 
 
 
 
Overovatelia:  Daniel Kolesár                   ....................................................... 
 
 

                       Bc. Miroslav Havrilčák      ........................................................ 

 
 
                                                        
                                                                           

 

                                                                  Mgr. Helena Borčíková, starostka obce        
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                                                  Uznesenie č.  112/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu  2. Zloženie sľubu  náhradníka  poslanca OZ  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kyste 
 
k o n š t a t u j e,    ž e 
 
Zvolený náhradný  poslanec obecného zastupiteľstva v Kyste Bc. Miroslav Havrilčák zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

                

                                                    Uznesenie č.  113/2021  

  z 14 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu č. 4.  Určenie zástupcu starostu. 
 
K určeniu zástupcu starostu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kyste  
 
Berie na vedomie určeného zástupcu starostu obce – Bc. Miroslava Havrilčáka.  
 
 

 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                  Uznesenie č.  114/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu  5.   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, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

                   

                                                      Uznesenie č.  115/2021  

  z 14 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 

K bodu 6. 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, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                     Uznesenie č.  116/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 7. Jar-Jeseň života 2021 
 

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

v z. n. p. schvaľuje 

Zakúpiť darčekové predmety pre seniorov v hodnote do 15.-€ na osobu  a taktiež pamätné 
listy pri príležitosti okrúhlych výro čí. 

 
 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                   

 

                                                      Uznesenie č.  117/2021  

  z 14 zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 8. Výročná správa 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 
 
Individuálnu výro čnú správu Obce Kysta za rok 2020  
 
 

 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                     Uznesenie č.  118/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 9.  Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej 
závierky 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 
 
a/  Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za  

    rok 2020           

b/  Správu audítora – overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2020 

 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                          

                                                Uznesenie č.  119/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu  10.  Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.  4/2021 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 podľa  predlohy, zároveň poveruje  starostku obce 
k vykonaniu rozpočtového opatrenia č. 4/2021. 
 

 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                     Uznesenie č.  120/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 11. Rôzne 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Zámer Obce Kysta podieľať sa na založení občianskeho združenia „Ondavské cyklotrasy“ 
v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. 
Hlavnou úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás v 
regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí 
rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
                                          

                                                Uznesenie č.  121/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 11. Rôzne 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

Zapojenie sa do výzvy prostredníctvom MAS TOKAJ-ROVINA,  o.z.: Aktivita  B2 – Názov 
aktivity:  Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel,  Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q088-512-
003  projektom: Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta časť A/  a zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie 
financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja obce.  

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
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                                                Uznesenie č.  122/2021  

  z 14  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa   28.9.2021 
 
K bodu 11. Rôzne 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  

 
1. výrub stromov, 2 ks smrek a 2 ks borovica  na ulici Kvetnej.  

2.  akciu „Mikuláš“, nákup salónky a kalendáre 

3.  publikáciu  knihy  „Nedokončené spomienky“ 

 

 

 

Kysta, 28.9.2021                                                  Mgr. Helena Borčíková 

                                                                                                                starostka obce 
 

 
 


