
Zápisnica
z 18 zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 30.09.2022

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce

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

Ďalší prítomní: Ing. Zuzana Litvaková, Ing. Monika Hudačková

Neprítomný: Jozef Borčík

Verejnosť:  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. Výročná správa za rok 2021
5.  Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej uzávierky za rok

2021 
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
7. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania vo forme preklenovacieho úveru  na úhradu

projektu: ,,Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta – Kvetná ulica, kód projektu: 309070APJ1 z
operačného programu: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020.

8. Jar, jeseň života 2022
9.  Rôzne

10. Schválenie uznesení 
11. Dotazy a dopyty občanov
12. 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 4 a OZ je uznášania schopné.

K bodu č.1 a/    Schválenie programu rokovania  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program rokovania podľa pozvánky.

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                                 zdržal sa: 0 

K     bodu č.1 b/  Určenie  overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice boli určení: : Dávid Danko, Mgr. Marcela Šimková

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                                 zdržal sa: 0 

K     bodu č.1 c/  Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Ing. Zuzana Litvaková

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                                 zdržal sa: 0

K     bodu  č.2    Kontrola plnenia uznesení z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  

Kontrolu  uznesení  predniesla  starostka obce  a skonštatovala,  že uznesenia  z predchádzajúcich
zasadnutí sú splnené.
  
Uznesenie č. 157/2022
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: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

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

20.6.2022 – Odovzdanie diela  MŠ pre projekt  ,,Zvyšovanie energetickej  účinnosti  MŠ v obci
Kysta, sč.93/10A 
24.6.2022 – starostka obce sa zúčastnila Folklórnych slávností v Obci Kazimír
28.6.2022 – Deň VSD – predstavenie aktivít
4.7.2022 – odovzdané stavenisko – Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta – Kvetná ulica
6.7.2022 – vystúpenie FS Kyščanka na akcii „Deň obce“ v Zemplínskom Jastrabí
20.7.2022 – reprezentácia dedinských krojov na podujatí Dožinky 2022 v Trebišove
21.7.2022 – starostka obce sa zúčastnila Dňa obce Kravany
23.8.2022 – obecný výlet do Belianskej jaskyne, do Bachledovej doliny – Chodník korunami
stromov a návšteva Spišského podhradia
4.9.2022 – Deň obce Kysta – 750. výročie 1. písomnej zmienky  
09/2022 – zber šatstva
29.9.2022 – pracovná porada v spoločnosti Arriva MICHALOVCE a.s. v Trebišove – plánované
zmeny v cestovnom poriadku

Uznesenie č. 158/2022
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: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K     bodu č.4   Výročná správa obce za rok 2021  

Individuálna výročná správa za rok 2021 je zverejnená na webovej stránke obce a poslanci OZ sa
s ňou oboznámili.

Uznesenie č. 159/2022 
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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Výročnú správu Obce Kysta za rok 2021.

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K     bodu č. 5       Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej  
uzávierky za rok 2021 
Hlavná  kontrolórka  Ing.  Hudáčková  oboznámila  poslancov  so  Správou  nezávislého  audítora
obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky za rok 2021 a Správou audítora – overenie
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021.

Uznesenie č. 160/2022 
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

a) Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu – overenie účtovnej závierky
za rok 2021

b) Správu audítora –  overenie  súladu výročnej  správy  s účtovnou závierkou za  rok
2021.

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K     bodu č.  6  Rozpočtové opatrenie č.3/2022  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 predniesla Ing. Litvaková podľa predlohy.

Uznesenie č. 161/2022 
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.3/2022.

Hlasovanie za:4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K     bodu č. 7   Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania vo forme preklenovacieho  
úveru  na úhradu projektu: ,,Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta – Kvetná ulica, kód
projektu: 309070APJ1 z operačného programu: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-
2020.
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Starostka  obce  oboznámila  poslancov  OZ  s  individuálnou  ponukou  na  úver  zo  Slovenskej
záručnej  a rozvojovej  banky a s individuálnou ponukou na čerpanie úveru z Prima banky. Z
predložených ponúk bola pre obec výhodnejšia ponuka z SZRB.

Uznesenie č. 162/2022
Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Kysta  v  súlade  §  11  ods.  4  písm.  b)  zákona  č.  369/1990  Zb.o
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje 

za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA  ,,Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta
Kvetná  ulica“ strednodobý  preklenovací  úver  v  SZRB,  a.s.  vo  výške  27  009,96  EUR  so
zabezpečením blankozmenkou a záložným právom na pohľadávku z dotačného účtu vedeného v
SZRB“.

Hlasovanie za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K     bodu č. 8   Jar – Jeseň života  

Poslanci OZ navrhli  pripraviť pre seniorov darčekové poukážky na nákup potravín a drogérie
v miestnych potravinách vo výške 12€, taktiež pripraviť gratulačné listy pri príležitosti okrúhlych
výročí občanov a pre novorodencov.

Uznesenie č. 163/2022 
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v súlade  § 11 ods.  4  zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje

Darčekové poukážky pre seniorov 12€/osoba a gratulačné listy na okrúhle výročia občanov
a pre novorodencov.

Hlasovanie: za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                               zdržal sa:  0 
   
K     bodu č. 9     Rôzne  

Starostka  obce  oboznámila  poslancov  s úpravou  terénu  točne  na  konci  Novej  ulice.  Ďalej
informovala poslancov o blížiacich sa spojených voľbách, kde do samosprávy obcí a bude voliť 1
starosta a 5 poslanci. V obci je jedna kandidátka na starostu a 8 kandidáti na poslancov OZ. Voliť
sa bude aj do samosprávy krajov, kde sa zvolí  predseda KSK a poslanci zastupiteľstva KSK.

Uznesenie č. 164/2022  
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Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom

zriadení v z. n. p.  berie na vedomie

a) Informáciu o úprave terénu

b) Informáciu o blížiacich sa voľbách. 

Hlasovanie: za: 4 poslanci  /Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Mgr. Marcela
Šimková/

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starostka obce poďakovala
všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.
 

Uznesenia sú prílohou tejto zápisnice.

Zapísala:  Ing. Zuzana Litvaková                   ..........................................................

Overovatelia:  Dávid Danko                   ..........................................................

                       Mgr. Marcela Šimková                  ..........................................................
                                                                         
  Mgr. Helena Borčíková, starostka obce             ..........................................................
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Uznesenie č. 157/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 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,  30.9.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
              

Uznesenie č. 158/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 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,  30.9.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 159/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 4   Výročná správa obce za rok 2021  

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

Výročnú správu Obce Kysta za rok 2021.

Kysta,  30.9.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
            

Uznesenie č. 160/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu  č.  5    Správa  nezávislého  audítora  obecnému  zastupiteľstvu  –  overenie  účtovnej  
uzávierky za rok 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 2021

b) Správu audítora –  overenie  súladu výročnej  správy  s účtovnou závierkou za  rok
2021.

Kysta,  30.9.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 161/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č.  6  Rozpočtové opatrenie č.3/2022  

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.3/2022.

Kysta,  30.9.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
       

Uznesenie č. 162/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 7   Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania vo forme preklenovacieho   
úveru  na úhradu projektu: ,,Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta – Kvetná ulica, kód 
projektu: 309070APJ1 z operačného programu: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-
2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje 

za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA  ,,Rekonštrukcia chodníka v Obci Kysta
Kvetná  ulica“ strednodobý  preklenovací  úver  v  SZRB,  a.s.  vo  výške  27  009,96  EUR  so
zabezpečením blankozmenkou a záložným právom na pohľadávku z dotačného účtu vedeného v
SZRB“.

Kysta,  30.9.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 163/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 8     Jar – Jeseň života  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v §11 ods.4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.  schvaľuje

Darčekové poukážky pre seniorov 12€/osoba a gratulačné listy na okrúhle výročia občanov
a pre novorodencov.

Kysta,  30.9.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce

Uznesenie č. 164/2022

z 18  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kysta,  konaného dňa 30.09.2022

K     bodu č. 9    Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta v súlade s §11 ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v z. n. p. berie na vedomie

a) Informáciu o úprave terénu

b) Informáciu o blížiacich sa voľbách. 

Kysta,  30.9.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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