Zápisnica z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kyselica dňa 25.11.2015 o 17.00 hod.
v miestnosti obecného úradu.
Prítomní boli štyria poslanci OZ Kyselica: Pavol Hideghéti, Marta Jurányiová, Eva Nagy,
Ladislav Szerencsés, Viera Vargová – došla po schválení programu zasadnutia, ďalej starostka
obce, hlavný kontrolór Ing. Štefan Demian, zamestnankyňa obecného úradu Alžbeta Pašková
a Jozef Trsťan občan obce Kyselica.
1. Starostka obce privítala prítomných a konštatovala, že OZ Kyselica je uznášaniaschopné.
2. Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani Alžbeta Pašková a za overovateľov Eva Nagy
a Ladislav Szerencsés.
3. Starostka obce zahájila zasadnutie a oboznámila prítomných s rozšíreným programom
zasadnutia.
Program:
1. Úprava rozpočtu na rok 2015
2. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na roky 2016-2017-2018
3. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkov
4. Návrh na schválenie VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce
5. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Kyselica
6. Návrh na schválenie VZN o vymedzení miest na vylepovaní volebných plagátov
7. Návrh na schválenie zmien v PHSR
8. Návrh na podanie žiadosti na výzvu:
Dotácie pre obce do 1 000 obyvateľov z programu rozvoja vidieka 2015-2020
Aktivita č. 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov,
parkovísk, autobusových zastávok
Aktivita č. 2: Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Aktivita č. 3: Investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu/prestavbu
rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia
9. Rôzne
Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: za:4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V prvom bode OZ prerokovalo čerpanie a možnú úpravu rozpočtu k 31.12.2015. Pán poslanec
Hideghéti Pavol poznamenal, že poslanci na ďalšom zasadnutí OZ ešte majú možnosť si upraviť
rozpočet na rok 2015. Podľa prílohy č. 1 si poslanci prebrali úpravy rozpočtu a schválili jednotlivé
čerpania podľa položiek.
V druhom bode prejednali pripravený rozpočet obce. Poslanec pán Hideghéti k pripravovanému
rozpočtu mal nasledovné pripomienky: prečo sú navýšené výdavky na mzdy starostu
a administratívnej pracovníčky obce oproti roku 2015, spolu ide o navýšenie 2278 Eur.
Administratívna pracovníčka plánované zvýšenie odôvodnila s tým, že rozpočet obce na rok 2015 bol
pripravený za predpokladu, že na obecnom úrade bude pracovať nová pracovná sila, ktorá bola
zaradená na základe veku do nižšej platovej stupnice. Do júla 2015 pracovali dve administratívne
pracovníčky na polovičné úväzky. Nakoľko prekážky, kvôli ktorým admin. prac. Alžbeta Pašková
žiadala o zníženie pracovného úväzku zanikli, a pani Pašková od augusta 2015 mohla vykonávať
funkciu administratívnej pracovníčky v plnom úväzku. Administratívna pracovníčka Anita Kudličková
v apríli 2015 dala výpoveď a pracovala do 31. júla 2015. Alžbeta Pašková administratívna pracovníčka
na základe prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.) je zaradená v siedmej platovej triede a v
11 platovom stupnici k tomu prislúchajúci tarifný plat 509,50 EUR plus zo zákona dané 15 %
navýšenie teda funkčný plat 586,00 EUR brutto. Zvýšenie mzdy starostu obce vyplýva z toho, že zo
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zákona raz ročne sa prepočítava plat starostu, a je vypočítaná podľa priemeru platov v národnom
hospodárstve a teda bolo treba rátať s navýšením.
Pri prejednaní rozpočtu na rok 2016 bolo konštatované, že výdavky na manipuláciu s odpadmi sú
vyššie ako plánovaný príjem poplatku za zber odpadu.
K rozpočtu sa vyjadril odborným stanoviskom hlavný kontrolór obce Ing. Demian, ktorý konštatoval,
že rozpočet je vyrovnaný a navrhuje rozpočet na rok 2016 schváliť a na rok 2017 a 2018 brať na
vedomie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Kyselica na rok 2016 bez programovej štruktúry, a OZ
Kyselica vzalo na vedomie rozpočty obce na roky 2017 - 2018 bez programovej štruktúry. Príloha č. 2
k zápisnici.
V treťom bode programu bolo prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kyselica o
miestnych daniach a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pani
starostka na základe porovnania sadzieb dane z nehnuteľnosti okolitých obcí dala návrh na
zvýšenie sadzieb dane z ornej pôdy z 0,40% na 0,50% a lesné pozemky z 0,40% na 2%. Pán
poslanec Hideghéti bol proti navrhnutému zvýšeniu sadzieb miestnych daní. Svoj postoj
odôvodňoval s tým, že obec by mala včas navrhnúť prípadné zvýšenie a pripraviť si návrh VZN už
zvýšenými sadzbami. Druhým návrhom pána poslanca Hideghétiho bolo, že ak chce obec zvýšiť
sadzby daní tak podľa zákona o miestnych daní a poplatkov zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov má možnosť si stanoviť pre územie obce, ktoré sa nachádza na druhej
strane prívodného kanála vyššiu sadzbu dane. Ostatní poslanci oporovali s tým, že obec je
v termíne na vydanie návrhu VZN a zvýšením sadzieb daní podľa návrhu. Na druhej strane
katastrálneho územia t. j. za derivačným kanálom určiť iné sadzby dane je zložitejšie a viac
diskriminujúce. Starostka dala hlasovať za návrh, že sadzby dane z ornej pôdy z 0,40% zvýšiť na
0,50% a lesné pozemky z 0,40% zvýšiť na 2%. Poslanci hlasovali s počtom hlasov: za: 3, proti: 1,
zdržal sa hlasovania: 1.
V časti VZN o miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslanci
vypočuli správu od starostky obce, že podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov obce za separovaný zber odpadu nemôžu vyberať poplatky od občanov. Od 1. júla
2016 za obaly a vyseparované odpady budú platiť výrobcovia obalov. Podľa čerpania rozpočtu
a porovnania príjmov a výdavkov za odvoz a skladovanie odpadu poslanci navrhli zvýšenie
poplatku za odvoz odpadu 120 lit. kuka nádob z 45,00 Eur na 50,00 Eur odôvodnením, že obec
bude mať ku konci roku vyššie výdavky na odvoz odpadu o 400,00 Eur oproti príjmom.
Návrh na zvýšenie odvozu odpadu z 45,00 EUR na 50,00 Eur bolo schválené počtom hlasov : za: 5,
proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V štvrtom bode bolo prerokované Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica č. 2 o chove,
vodení a držaní psov na území obce. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so znením VZN o chove,
vodení a držaní psov na území obce počtom hlasov: za: 5, proti : 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V piatom bode bolo prerokované Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3 o nakladaní
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
Poslanci znenie VZN schválili počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V šiestom bode poslanci prerokovali Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica č. 4
o vylepovaní volebných plagátov. Poslanci znenie VZN schválili počtom hlasov: za: 5, proti: 0,
zdržal sa hlasovania:0.
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V siedmom bode poslanci zvýšili jednotlivé výdavky v Projekte hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce za účelom pre uchádzanie obce vo výzvach v budúcnosti. Boli zvýšené financie na
nasledovné aktivity :
Prístavba prístrešku ku kultúrnemu domu 15000,00 EUR
Rekonštrukcia domu smútku 100 000,00 EUR
Oprava ciest a chodníkov 140 000,00 EUR
Zlepšenie vzhľadu obce, revitalizácia zelene 100 000,00 Eur
OZ Kyselica schválilo navrhnuté zmeny v PHSR počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania:
0.
V ôsmom bode bol prerokovaný návrh na podanie žiadosti na výzvu:
Dotácie pre obce do 1 000 obyvateľov z programu rozvoja vidieka 2015-2020
Aktivita č. 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov,
parkovísk, autobusových zastávok
Aktivita č. 2: Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Aktivita č. 3: Investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu/prestavbu
rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia
Obecné zastupiteľstvo Kyselica schvaľuje podanie žiadosti na výzvu:
Dotácie pre obce do 1 000 obyvateľov z programu rozvoja vidieka 2015-2020
Aktivita č. 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov,
parkovísk, autobusových zastávok
Aktivita č. 2: Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Aktivita č. 3: Investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu/prestavbu
rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti na Aktivity 1-2-3. Počtom hlasov: za: 5, proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0.
Deviaty bod: Rôzne poslanci OZ nepredniesli žiadne návrhy na prerokovanie.

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje čerpanie rozpočtu k 15.11.2015 – príloha č. 1
Schvaľuje úpravu rozpočtu obce k 25.11.2015 – príloha č. 1
Počtom hlasov: za :5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje rozpočet obce Kyselica na rok 2016 – príloha č. 2
Berie na vedomie rozpočet obce Kyselica na roky 2017 a 2018.
Počtom hlasov: za :5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
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Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kyselica č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016. Vid. príloha č. 3.
Počtom hlasov : Za: 3, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 1.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica č. 2 o chove, vodení a držaní psov na území
obce. Vid. príloha č. 4.
Počtom hlasov: za :5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica č. 3 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora. Vid. príloha č. 5.
Počtom hlasov: za :5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica č. 4 o vylepovaní volebných plagátov. Vid.
príloha č. 6.
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0.
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje
Zvýšenie nasledovných výdavkov v Projekte hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce: Vid. príloha č.
7.
Prístavba prístrešku ku kultúrnemu domu 15 000,00 EUR
Rekonštrukcia domu smútku 100 000,00 EUR
Oprava ciest a chodníkov 140 000,00 EUR
Zlepšenie vzhľadu obce, revitalizácia zelene 100 000,00 EUR.
OZ Kyselica schválilo navrhnuté zmeny v PHSR počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Schvaľuje:
Podanie žiadosti na výzvu – Aktivity 1-2-3:
Dotácie pre obce do 1 000 obyvateľov z programu rozvoja vidieka 2015-2020
Aktivita č. 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov,
parkovísk, autobusových zastávok
Aktivita č. 2: Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Aktivita č. 3: Investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu/prestavbu
rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia
Počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Zápisnicu zapísala: Alžbeta Pašková

.................................

Overovatelia zápisnice:
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Eva Nagy

.................................

Ladislav Szerencsés

.................................

Starostka obce:
Erika Orosz Ágošton

.................................
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