Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kyselica dňa 10.03.2016 o 17.00 hod.
v miestnosti obecného úradu.
Prítomní boli piati poslanci OZ Kyselica: JUDr. Pavol Hideghéti, Marta Jurányiová, Eva Nagy,
Ladislav Szerencsés, Viera Vargová, starostka obce Erika Orosz Ágošton, 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 Marta Jurányiová.
3. Starostka obce zahájila zasadnutie a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Program:
1. Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
2. Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním
3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2015
4. Rôzne
Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V prvom bode programu bola prečítaná Smernica upravujúca systém finančného riadenia
a finančnej kontroly obce Kyselica vypracovaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Po oboznámení sa Smernicou upravujúci systém finančného riadenia a finančnej kontroly obce
obecné zastupiteľstvo schválilo Smernicu, podľa ktorej sa bude riadiť obec.
Počtom hlasov: – Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
V druhom bode programu bola prekonzultovaná Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich
s verejným obstarávaním na uskutočnenie stavebných prác poskytovateľom eMeM Consulting
s.r.o. v rámci projektu s názvom „Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica“ - Výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 13/PRV/2015 podopatrenie 7.2. Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Nakoľko OZ Kyselica na zasadnutí 25. novembra 2015 schválilo, že obec sa prihlási na Výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 13/PRV/2015 podopatrenie 7.2.
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie a preto
súhlasí s podpísaním Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním
s poskytovateľom eMeM Consulting s.r.o., so sídlom Námestie sv. Mikuláša č. 8/8, Stará Ľubovňa.
Počtom hlasov: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
V treťom bode programu poslanci overili plnenie rozpočtu k 31.12.2015.
Príjmy: rozpočet:
40811,71 €
skutočnosť: 40989,80 €
Výdavky: rozpočet:
40454,56 €
skutočnosť: 39690,97 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2015.
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V štvrtom bode obyvateľ obce pán Trsťan žiadal o riešenie miestnej komunikácie – nespevnenej
plochy – poľnej cesty pred jeho pozemkom parc. č. 172 smerom od bývalého
poľnohospodárskeho družstvu až k hrádzi. Komunikácia sa netýka iba jeho ale aj ostatných
obyvateľov v tej lokalite. Pán Trsťan predniesol dva návrhy:
1. Pán Jozef Trsťan sa informoval o cene spevnenia komunikácie, táto by stála 14 tisíc Eur,
a spýtal sa či obec môže prispieť financiami na realizáciu.
2. Druhý návrh pána Trsťana bol vybudovanie chodníka v priestore medzi plotom
poľnohospodárskeho družstva a nespevnenou cestou, ktorý by stál 6 tisíc Eur a financovanie, by
zabezpečili obyvatelia tejto zóny.
K prvému návrhu spevnenie komunikácie sa OZ vyjadrilo tak , že obec nemôže prispieť financiami
na spevnenie komunikácie.
K druhému návrhu výstavba chodníka OZ prisľúbilo, že obec pomôže s vybavením stavebného
povolenia na vybudovanie chodníka. Starostka osloví ostatných občanov o finančný príspevok a
zamestnanci na aktivačnú činnosť pomôžu vyčistiť pozemok od krovín a vyrovnajú terén.
- Pán poslanec Szerencsés Ladislav poznamenal, že na vchodovej bráne do cintorína je
pokazený zámok a bolo, by nutné čo skôr opraviť.
Za záver starostka poďakovala za prítomnosť poslancov a obyvateľa obce na zasadnutí, a vyhlásil
zasadnutie za ukončené.

Uznesenie č. 01/2016
OZ Kyselica schvaľuje
Smernicu upravujúci systém finančného riadenia a finančnej kontroly obce, podľa ktorej sa bude
riadiť obec.
Počtom hlasov: – Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 02/2016
OZ Kyselica schvaľuje
Podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním na uskutočnenie
stavebných prác poskytovateľom eMeM Consulting s.r.o., so sídlom Nám. sv. Mikuláša 8/8, Stará
Ľubovňa, v rámci projektu s názvom „Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica“ - Výzva na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 13/PRV/2015 podopatrenie 7.2.
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Počtom hlasov: – Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 03/2016
OZ Kyselica berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce Kyselica k 31.12.2015
Počtom hlasov: – Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
Zápisnicu zapísala: Alžbeta Pašková
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Overovatelia zápisnice:
Ladislav Szerencsés

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

Eva Nagy

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

Starostka obce: Erika Orosz Ágošton
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