
Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

Prítomní: Mgr. Borčíková Helena, starostka obce

Prítomní poslanci: Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák, Ing. Jana Kučmová, 
        Jozef Borčík

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

Program 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania           
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
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Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  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 5 a OZ je uznášania schopné.

K bodu č.2     Určenie zapisovateľa a      overovateľov zápisnice   

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Zuzana Litvaková a za overovateľov zápisnice boli
určení Daniel Kolesár a Jozef Borčík.

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová/

proti : 0                                                 zdržal sa: 0 

K      bodu č.3 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva   

Obecné zastupiteľstvo Obce Kysta jednohlasne schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky.

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                       zdržal sa: 0 

K      bodu č. 4    Kontrola plnenia uznesení z      predchádzajúceho zasadnutia OZ   

Kontrolu uznesení predniesla starostka obce a skonštatovala,  že uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí sú splnené.  

Uznesenie č. 8/2022  
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 

Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                       zdržal sa: 0 
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K      bodu č. 5    Správa o      činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ   

19.11.2022 – Výročná schôdza SZPB v Kyste
22.11.2022 – podpis Úverovej zmluvy v Košiciach
7.12.2022 – začiatok Rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici 
8.12.2022 – stretnutie MAS TOKAJ Rovina
10.12.2022 – krstiny v KD Kysta
11.12.2022 – akcia „Mikuláš“ – roznášanie vianočnej kolekcie a kalendára na rok 2022 do každej
domácnosti,  slávnostné  rozsvietenie  stromčeka  v  obecnom  parčíku  a  podávanie  vianočného
punču pre občanov

Uznesenie č. 9/2022 
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 OcÚ od posledného OZ

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 
   
K      bodu č. 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

Starostka obce predniesla návrh VZN, ktorý bol zverejnený 28.11.2022 na webovej stránke obce
a  na  úradnej  tabuli  obce.  Súčasťou  návrhu  bolo  zvýšenie  poplatku  za  komunálny  odpad  z
pôvodných 10,-€ na 15,-€ za osobu na kalendárny rok a taktiež zvýšenie ročnej sadzby dane z
pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy z pôvodných 0,25% na 0,50%.

Uznesenie č. 10/2022  
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom

zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

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

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 
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K      bodu č. 7    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. a II. polroka   
2023

Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  predniesla  kontrolórka  obce  Ing.  Monika  Hudačková  podľa
predlohy.

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

zriadení v z. n. p.  schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. a II. polroka 2023

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

K      bodu č. 8    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k      návrhu viacročného rozpočtu na roky   
2023 – 2024 a      návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2025   

Stanovisko k návrhu rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka Ing. Monika Hudačková so záverom
odporúčania obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.  

Uznesenie č. 12/2022  
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

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
a návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2025

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

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

Predniesla hlavná kontrolórka podľa predlohy zverejnenej dňa 25.11.2022 na internetovej stránke
obce a úradnej tabuli obce. 
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Uznesenie č. 13/2022 

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

1. Schvaľuje Rozpočet Obce Kysta na rok 2023

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

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

K      bodu č. 10    Rozpočtové opatrenie č.5/2022   

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 predniesla Ing. Litvaková podľa predlohy. 

Uznesenie č. 14/2022  
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v z. n. p.  b schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

K      bodu č. 11    Určenie inventarizačnej komisie   

Starostka obce predniesla návrh zloženia inventarizačnej komisie nasledovne – Daniel Kolesár,
Ing. Jana Kučmová a Ing. Zuzana Litvaková.

Uznesenie č. 15/2022  
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v z. n. p.  b schvaľuje

Inventarizačnú   komisiu   v   zložení   Daniel  Kolesár,   Ing.   Jana  Kučmová   a   Ing.   Zuzana
Litvaková
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Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

K      bodu č. 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. 

Starostka  obce  predložila  návrh na  prijatie  preklenovacieho  úveru  k  projektu  „Rekonštrukcia
chodníkov v obci Kysta“ vo výške 19038,-€.

Uznesenie č. 16/2022
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  IROP-CLLD-Q088-512-003-002
,,Rekonštrukcia  chodníkov v Obci  Kysta“ strednodobý preklenovací  úver  v SZRB, a.s.  vo
výške  19.038,-  EUR so zabezpečením blankozmenkou  a záložným právom na pohľadávku z
dotačného účtu vedeného v SZRB“.

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

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

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 25.11.2022 a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starostka  obce  Mgr.  Helena  Borčíková  k  uvedenej  žiadosti  uviedla,  že  p.  Kohút  žiada  o

odkúpenie parcely č. KN-C 478/7 z dôvodu dlhodobého užívania. Šetrením bolo zistené, že jeho

pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve obce. Parcela, o odkúpenie ktorej žiada je vedená na

LV  224  Obce  Kysta  ako  vodná  plocha  (úzky  pás,  pozdĺž  jarku),  vo  výmere  169m2.  Tento

pozemok  je  v územnom pláne obce navrhovaný na výstavbu kanalizácie. V budúcnosti sa počíta

s výstavbou kanalizácie a predajom parcely, o ktorú p. Kohút žiada,  môže vzniknúť problém s

vybudovaním kanalizácie.  Na základe uvedeného je vo verejnom záujme obce tento pozemok

vlastniť a preto obec navrhuje tento zámer predaja neschváliť. Poslanci, po rozprave a rozobraní

dôvodov,  ktoré  boli  k  žiadosti  po  šetrení  vznesené  z  rovnakého  dôvodu  s  odpredajom

predmetného  pozemku  nesúhlasia.  Obec  pri  odpredaji  pozemku  musí  prihliadať  nielen  na

skutočnosť, ktorá je v danom čase, ale aj na budúcnosť a na plány obce a práve podľa územného
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plánu obce je táto lokalita určená na výstavbu kanalizácie.  Na základe uvedeného je vo verejnom

záujme obce tieto pozemky vlastniť a preto obec v návrhom na odpredaj  parcely č. KN-C 478/7

nesúhlasí.  

K      bodu   č.   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

Žiadosť  bola doručená na obecný úrad dňa 02.12.2022 a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starostka  obce  Mgr.  Helena  Borčíková  k  uvedenej  žiadosti  uviedla,  že  p.  PhDr.  Júlia

Kopinecová   žiada  o  odpredaj  pozemkov,  zastavanej  plochy a záhrady vo vlastníctve  Obce

Kysta, p.č.1429/55,1429/56,1429/58,1429/639 v celkovej výmere 1306m2.

 Žiadosť sa týka pozemkov vo vlastníctve Obce Kysta, ktoré sú zastavané nielen žiadateľom, ale

na  predmetných  pozemkoch  sú  evidované  aj  stavby  vo  výlučnom  vlastníctve  obce  Kysta.

Žiadateľka podanie odôvodňuje kontinuálnym užívaním predmetných nehnuteľností na právnom

základe nájomnej zmluvy, skutočnosťou dlhodobého užívania nehnuteľností rodičmi žiadateľky,

s podporným poukazom na § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.

n. p.  (ďalej len „zákon o majetku obcí“).  Podľa § 9a ods.  8 písm. b) zákona o majetku obcí

„Ustanovenia  odsekov  1  až  7  sa  nepoužijú  pri  prevode  majetku  obce,  a to  pozemku

zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve  nadobúdateľa  vrátane  priľahlej  plochy,  ktorá  svojím

umiestnením  a využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  so  stavbou.“  Zákonodarca  predmetným

ustanovením  definoval  výnimky  zo  štandardného  spôsobu  prevodu  majetku  obce,  ktorého

základom sú rigorózne pravidlá procesného charakteru, spočívajúce najmä v určení trhovej ceny

a zabezpečenia  súťažného  prostredia  medzi  eventuálnymi  nadobúdateľmi  obecného

nehnuteľného  majetku.  Zmyslom   tejto   zákonnej   úpravy   je   formálne   zjednodušiť  proces

prevodu  nehnuteľného  majetku  obce  a previesť  nehnuteľný  majetok  na  nadobúdateľa,

ktorého totožnosť je určená osobitným vzťahom k predmetnej nehnuteľnosti. Zákonodarca

určením  procesného  postupu  obce  pri   nakladaní   s      majetkom nesledoval   konštituovanie   

akéhokoľvek   právneho   nároku   dotknutej   osoby   na   uzatvorenie   zmluvy   a      uplatnenie   

konkrétnej výnimky obcou. 

V konkrétnom  prípade  je  obci  okrem  statusu  vlastníka  predmetných  nehnuteľností  priznaný

právny nárok na pravidelnú úhradu nájomného v intenciách nájomnej zmluvy so žiadateľkou.

Záujem   obce   na   ponechaní   nehnuteľností   vo   výlučnom   vlastníctve   je   odôvodnený

vlastníctvom stavby – materskej škôlky nachádzajúcej sa bezprostredne vedľa žiadaných

pozemkov na prevod. S vlastníctvom stavby – materskej škôlky môže byť do budúcna obcou

iniciovaný  zámer  uchádzať  sa  o dotáciu  na  jej  revitalizáciu,  prípadne  pretransformovanie  na
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účely  inej  činnosti,  ktorá  by  sledovala  záujem  obce  a jej  obyvateľov.  Častou  vyžadovanou

podmienkou v prípade žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu je preukázanie vlastníckeho práva

nie len k pozemkom, na ktorých je stavba postavená, ale aj priľahlým, cez ktoré vedú inžinierske

siete.  Na  pozemkoch  sa  nachádzajú  inžinierske   stavby –  plynová  prípojka,  ktoré  sú  vo

vlastníctve obce.

Obec v súčasnosti nemá záujem na realizácii ďalších stavieb na predmetných pozemkoch, avšak

s vlastníctvom už existujúcich stavieb môžu byť do budúcna spojené komplikácie pri prevode

pozemkov,  na  ktorých  sú  postavené.  Okrem  problémov  s prípadnými  návratnými  zdrojmi

financovania obec pri prevode pozemkov zohľadňuje tiež stratu statusu vlastníka pozemkov samo

o sebe a následnú nevyhnutnú požiadavku usporiadať vzťahy k týmto pozemkom, keďže by sa

z nich v opačnom prípade de facto stali „čiernymi stavbami“.

Na základe uvedeného je vo verejnom záujme obce tieto pozemky vlastniť a preto obec navrhuje

s touto žiadosťou o  predaj  nesúhlasiť. Po rozprave k danému bodu rokovania poslanci obecného

zastupiteľstva  a rozobraní dôvodov , ktoré boli k žiadosti po šetrení vznesené  s odpredajom

predmetného  pozemku  nesúhlasia.  Obec  pri  odpredaji  pozemkov  musí  prihliadať  nielen  na

skutočnosť, ktorá je v danom čase, ale aj na budúcnosť a na plány obce .

K      bodu č. 15 Prejednanie zásad odmeňovania poslancov OZ     

Starostka obce predniesla Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kyste a navrhla odmenu 150
€/Brutto.

Poslanec Jozef Borčík sa vzdal odmeny.

Uznesenie č. 17/2022  
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v z. n. p.  b schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

proti : 0                                               zdržal sa:  0 

K      bodu č. 16 Prejednanie  návrhu cenníka o poplatkoch na rok 2023   

Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu cenníka poplatkov. Poslanci OZ navrhli, aby
občania bez trvalého pobytu v Obci Kysta platili za prenájom Kultúrneho domu dvojnásobok.
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Spoločenské  akcie  zriadené  obcou  sú  od  poplatku  za  prenájom  oslobodené  (FK  Kysta,  FS
Kyščanka a DHZO Kysta). 

Uznesenie č. 18/2022  
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kysta v § 11 ods.  4  písm. i)   zák.  č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v z. n. p.  b schvaľuje

Cenník o poplatkoch na rok 2023

Hlasovanie za: 5 poslanci  /Jozef Borčík. Daniel Kolesár, Dávid Danko, Bc. Miroslav Havrilčák,
Ing. Jana Kučmová /

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:  Ing. Jana Kučmová                    ..........................................................

                       Bc. Miroslav Havrilčák                  ..........................................................
                                                                         
Mgr. Helena Borčíková, starostka obce                ..........................................................
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Uznesenie č. 8/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 4    Kontrola plnenia uznesení z      predchádzajúceho zasadnutia OZ   

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 

Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

Kysta,  12.12.2022                                                 Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
              

Uznesenie č. 9/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č.5    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 OcÚ od posledného zasadnutie OZ

Kysta,  12.12.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 10/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č.    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

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

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

Kysta,  12.12.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
            

Uznesenie č. 11/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

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

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 obdobie I. a II. polroka 2023

Kysta,  12.12.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 12/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č.  8    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k      návrhu viacročného rozpočtu na roky    
2023 – 2024 a      návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2025   

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 návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
a návrhu rozpočtu obce na rok 2024-2025.

Kysta,  12.12.2022                                                   Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
       

Uznesenie č. 13/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

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

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

1. Schvaľuje Rozpočet Obce Kysta na rok 2023

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

Kysta,  12.12.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 14/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 10    Rozpočtové opatrenie č.5/2022   

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

Rozpočtové opatrenie č.5/2022

Kysta,  12.12.2022                                                 Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce

Uznesenie č. 15/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 11    Určenie inventarizačnej komisie   

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

Inventarizačnú  komisiu   v   zložení    Daniel  Kolesár,   Ing.   Jana  Kučmová   a   Ing.  Zuzana
Litvaková

Kysta,  12.12.2022                                                 Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 16/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 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. 

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

za  účelom  prefinancovania  schváleného  projektu  IROP-CLLD-Q088-512-003-002
,,Rekonštrukcia  chodníkov v Obci  Kysta“ strednodobý preklenovací  úver  v SZRB, a.s.  vo
výške  19.038,-  EUR so zabezpečením blankozmenkou  a záložným právom na pohľadávku z
dotačného účtu vedeného v SZRB“.

Kysta,  12.12.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce

Uznesenie č. 17/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 15    Prejednanie zásad odmeňovania poslancov OZ     

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

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Kysta,  12.12.2022                                                  Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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Uznesenie č. 18/2022

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Kysta, konaného dňa 12.12.2022

K      bodu č. 16      Prejednanie  návrhu cenníka o poplatkoch na rok 2023   

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

Cenník o poplatkoch na rok 2023

Kysta,  12.12.2022                                                Mgr. Helena Borčíková

                                                                                                                starostka obce
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