
Zápisnica 

z 1.-eho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kyselica 

zo dňa 30.11.2022 
 

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kyselica sa konalo o 17.00 hod. v miestnosti 

kultúrneho domu Kyselica. Prítomní boli: starostka obce Erika Orosz Ágošton, poslanci: 

Ladislav Szerencsés, JUDr. Pavol Hideghéti, Mgr. Aníta Kudličková, Štefan Horváth a hlavný 

kontrolór Ing. Štefan Demian a zamestnankyňa obecného úradu Katarína Kajdacsyová 

a obyvateľku obce Katarínu Szchatzelovú. Pán poslanec Ing. Michal Paško sa vopred 

ospravedlnil, že bude meškať 

 

Starostka obce privítala prítomných a konštatovala, že OZ je uznášaniaschopné. 

 

Starostka obce zahájila zasadnutie a oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý 

rozšírila nasledovne. 

1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 2. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022- doplnenie bodu o návrh odmien pre 

zamestnancov OCÚ  a starostky 

 3 . Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025 

 4. Voľba hlavného kontrolóra – otváranie obálky 

 5 . Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o nakladaní  

s komunálnym odpadom 

 6 . Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta k prievozu na 

ľavom brehu prívodného kanála 

7. Schválenie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenú medzi poskytovateľom: 

SG consult s.r.o., so sídlom: Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 36 740 241 pre obec 

Kyselica  

8. Schválenie dodatku k zmluve č. 2/2021 o poskytovaní služieb na úseku odpadového 

hospodárstva medzi objednávateľom: Obec Kyselica so sídlom 60, 930 30 Kyselica, IČO: 

34 000 658 v zastúpení starostkou Erika Orosz Ágošton a Zhotoviteľom: GULÁZSI s.r.o., 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 929 724 

9. Schválenie a obstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce Kyselica v súlade s potrebami 

územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. 

Poverenie starostky na začatie verejného obstarávania od spracovateľa územného plánu obce 

Kyselica, schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obstaranie ÚPO 

Kyselica 

 10  . Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023-  

 11.  Záver 

 

Program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schvaľuje počtom hlasov:  

za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

neprítomný. Ing. Michal Paško 

 

V prvom bode programu starostka zahájila zasadnutie a určila  za zapisovateľku zápisnice  

Katarínu Kajdacsyovú a za overovateľov zápisnice Štefana Horvátha a JUDr. Pavla 

Hideghétiho. 

 

V druhom bode bola prerokovaná úprava rozpočtu  na rok 2022 a navrhnuté odmeny pre 

starostku obce a zamestnancov úradu. 
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Starostke obce predniesla návrh na výšku odmien. Starostke obce bola schválená jednorázová  

odmena vo výške 1000, Eur, zamestnankyni úradu Kataríne Kajdacsyovej bola schválená  

jednorázová odmena vo výške 800,Eur a zamestnankyni pre verejnú zeleň p. Alžbetu Szejutovú 

bola schválená jednorázová odmena vo výške 300,Eur, odmeny budú hradené z rozpočtu obce 

Kyselica 

za:...3..... , proti: ..0....., zdržal sa: ...1.....  hlasovanie za odmenu pre starostku obce 

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško 

 

za:.....4... , proti: .......0, zdržal sa: ..0...... hlasovanie za odmenu pre zam.obce Katarínu 

Kajdacsyovú 

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško 

 

za:.....4... , proti: .....0.., zdržal sa: .0.......  hlasovanie za odmenu pre zam.obce Alžbetu 

Szejutovú 

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško 

 

OZ  schválilo zmenu rozpočtu obce k 31.12.2022 v súlade s návrhom zverejnených zmien. 

K návrhu zmien neboli predložené žiadne pripomienky.  

 

za:....4.... , proti: ...0...., zdržal sa: .....0...   

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško 

 

V treťom bode Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025 OZ v súlade s ustanovením § 9 

ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo rozpočet 

obce pre rok 2023 v súlade so zverejneným návrhom rozpočtu. K návrhu rozpočtu neboli 

predložené žiadne pripomienky. V úvode pán Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce, 

prečítal svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kyselica na roky 2023 – 2025, podľa 

ktorého je v súlade s legislatívou, je vyrovnaný a doporučuje ho schváliť 

 

za:.....4... , proti: ....0..., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: Ing . Michal Paško 

 

OZ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení zobralo na vedomie návrh rozpočtu obce pre roky 2024 a 2025 v súlade so 

zverejnených návrhom rozpočtu. K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky.  

 

za:...4..... , proti: ..0....., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško  

 

V štvrtom bode Voľba hlavného kontrolóra obce- otváranie obálky, starostka obce oznámila, 

že bola doručená len jedna obálka na voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorú následne otvorila 

a potvrdila, že obsahuje všetky náležitosti potrebné k žiadosti. 

OZ sa rozhodlo, že hlasovanie nebude tajné a zahlasovalo verejne pre voľbu hlavného 

kontrolóra obce Kyselica 

OZ v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolilo 

v prvom kole voľby nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov za hlavného 

kontrolóra kandidáta: Štefana Demian  s nástupom od 01.01.2023.  

Rozsah výkonu funkcie: 5 % pracovného úväzku.           
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 za:.....4... , proti: ...0...., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: Ing. Michal Paško  

 

 

V piatom bode Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a o nakladaní  s komunálnym odpadom starostke obce predniesla navrhované zmeny. 

So strany poslanca p. Ladislava Szerencsésa bol návrh na zvýšenie daní len o 50% a navrhol 

vynechanie spoplatnenia parkovania v obci podľa predloženého návrhu VZN v § 15 bod 2 ods. 

f)  

 

OZ hlasovalo o návrhu p. poslanca Ladislava Szerencsésa 

za:...2..... , proti: ..1...., zdržal sa: ..2......   

neprítomný/á,í, ý/:  

Pri prejednávaní piateho bodu programu sa dostavil poslanec p. Ing. Michal Paško 

 

Starostka obce navrhla schválenie pôvodného predneseného VZN s  navrhovanými zmenami , 

ktoré súvisia so zosúladením návrhu právnej úpravy nariadenia s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a dala hlasovať. 

 

OZ hlasovalo o návrhu  

za:...3..... , proti: ..0..., zdržal sa: ..2......   

neprítomný/á,í, ý/:  

 

 

V šiestom bode Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta 
k prievozu na ľavom brehu prívodného kanála starostka obce predstavila zámer obce vykonať 
prevod majetku. 
OZ hlasovalo za  zámer obce vykonať prevod majetku obce 

za:...5..... , proti: ..0...., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/:  

 

V siedmom bode Schválenie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenú 

medzi poskytovateľom: SG consult s.r.o., so sídlom: Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo, 

IČO: 36 740 241 pre obec Kyselica starostka obce oboznámila poslancov, že oslovila túto  

spoločnosť, na základe referencií,  aby pre obec poskytovala poradenské a konzultačné činnosti 

pri činnostiach vo veciach verejnej správy, predchádzanie a minimalizovanie rizík v rôznych 

druhoch konaní, najmä správnych a súdnych, ako aj v ostatnej činnosti orgánov obce a 

minimalizovanie pravdepodobnosti porušovania právnych predpisov a noriem pri výkone 

verejnej činnosti obce.  

OZ hlasovalo o schválení zmluvy 

za:...5..... , proti: ..0...., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/:  

 

 

V ôsmom bode Schválenie dodatku k zmluve č. 2/2021 o poskytovaní služieb na úseku 

odpadového hospodárstva medzi objednávateľom: Obec Kyselica so sídlom 60, 930 30 

Kyselica, IČO: 34 000 658 v zastúpení starostkou Erika Orosz Ágošton  
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a Zhotoviteľom: GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 51 929 724 starostka oboznámila poslancov, že deň před zasadnutím obdržala od 

zberovej spoločnosti dodatok k zmluve, v ktorej sa mení cena za odvoz komunálneho 

odpadu od 01.01.2023 

OZ hlasovalo za schválenie dodatku 

za:...5..... , proti: ..0..., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/:  

 

V deviatom bode Schválenie  a  obstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce 

Kyselica v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v 

primeranom a hospodárnom rozsahu. Poverenie starostky na začatie verejného 

obstarávania od spracovateľa územného plánu obce Kyselica, schválenie podania 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obstaranie ÚPO Kyselica 

OZ hlasovalo   

za:...5..... , proti: ..0..., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý 

V desiatom bode Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023 starostka 
predstavila svoj návrh na čerpanie kapitálových výdavkov a vyzvala poslancov o doplnenie 
svojich návrhov. 
OZ navrhlo čerpanie kapitálových výdavkov: 

1.  Vybudovať dopravné značenie v obci podľa už predloženého projektu 
2. Dobudovať chodník pred družstvom podľa už predloženého projektu 
3. Obstaranie územného plánu obce Kyselica 
4. Zaobstarať projekt pre škôlku v obci 
5. Rekonštrukcia interiéru KD a OcÚ v obci 
6. Projekt na rozšírenie kanalizácie v obci 
7. Prístavba prístrešku ku kultúrnemu domu 

 
OZ hlasovalo o návrhu  

za:...5..... , proti: ..0..., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/:  

 

Na záver starostka poďakovala za prítomnosť poslancov na prvom zasadnutí a vyhlásila 

zasadnutie za ukončené. 
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Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kyselica schvaľuje:     

a, určuje overovateľov zápisnice a uznesení: Horváth Štefan a Hideghéti Pavol     

a určuje zapisovateľku: Katarínu Kajdacsyovú 

za:....4.... , proti: ...0...., zdržal sa: ....0....   

neprítomný/á,í, ý/:   Ing. Michal Paško 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

OZ schvaľuje program rokovania zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.   

s rozšíreným programom o obecnom zriadení počtom hlasov: 

 

za:.....4... , proti: ....0..., zdržal sa: ....0....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

OZ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení schvaľuje zmenu rozpočtu obce k 31.12.2022 v súlade s návrhom zverejnených 

zmien. K návrhu zmien neboli predložené žiadne pripomienky.  

 

za:....4.... , proti: ....0..., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Uznesenie bolo schválené. 

OZ schválilo odmenu starostky obce p. Eriky Orosz Ágošton v jednorazovej výške  1000,00 

Eur. Odmena bude pokrytá z prostriedkov rozpočtu obce.  

za:....3.... , proti: .....0.., zdržal sa: ...1.....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 Uznesenie č. 9/2022 

OZ schválilo odmenu za činnosť administratívnej pracovníčky obce p. Kataríne Kajdacsyovej 

jednorazovej výške  800,00 Eur. Odmena bude pokrytá z prostriedkov rozpočtu obce.  

za:.....4... , proti: ..0....., zdržal sa: ....0....   

neprítomný/á,í, ý/: 
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Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 10/2022 

OZ schválilo odmenu za činnosť pracovníčky obce pre starostlivosť o verejnú zeleň p. Alžbete 

Szejutovej v jednorazovej výške  300,00 Eur . Odmena bude pokrytá z prostriedkov rozpočtu 

obce.  

za:..4...... , proti: ....0..., zdržal sa: ....0....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené 

  

Uznesenie č. 11/2022 

OZ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení schvaľuje rozpočet obce pre rok 2023 v súlade so zverejneným návrhom rozpočtu. 

K návrhu rozpočtu neboli predložené žiadne pripomienky.  

 

za:.......4. , proti: ..0...., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 12/2022 

OZ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení berie na vedomie návrh rozpočtu obce pre roky 2024 a 2025 v súlade so 

zverejnených návrhom rozpočtu. K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky. Berie na 

vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kyselica na roky 2023-

2025 

 

za:.....4... , proti: .....0.., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

OZ v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení volí 

v prvom kole voľby nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov za hlavného 

kontrolóra kandidáta: Štefana Demian  s nástupom od 01.01.2023.  

Rozsah výkonu funkcie: 5 % pracovného úväzku.                    

  

za:.....4... , proti: ....0..., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 14/2022 

OZ v súlade s ust. § 6 neschvaľuje zmeny a doplnenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2023 predložené 

v zmysle pripomienky poslanca Ladislava Szerencsésa. Zmeny a doplnenia súvisia so 

zvýšením daní o 50% a návrh na  vynechanie spoplatnenia parkovania v obci podľa 

predloženého návrhu VZN v § 15 bod 2 ods. f)  

  

za:......2.. , proti: ....1..., zdržal sa: ...2....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

Uznesenie č. 15/2022 

OZ v súlade s ust. § 6 schvaľuje zmeny a doplnenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2023 predložené 

v zmysle pripomienky starostky obce. Zmeny a doplnenia súvisia so zosúladením návrhu 

právnej úpravy nariadenia s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

  

za:......3.. , proti: ....1..., zdržal sa: ....1....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

VZN č. __1__/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na 

rok 2023  

 

OZ v súlade s ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady na rok 2023 v zmysle zmien prijatých uznesením č. 15/2022 zo dňa 

30.11.2022.  

  

za:.....3... , proti: ....1..., zdržal sa: ...1.....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 16/2022 

OZ v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o majetku 

obcí s ú h l a s í so zámerom obce vykonať prevod majetku obce nasledovne: 

 

Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „kúpna zmluva“) sú nasledovné nehnuteľnosti 

nachádzajúca sa v katastrálnom území Kyselica, obec Kyselica, okres Dunajská Streda: 

-  Podiel na pozemku parc. č. 327 registra „E“ KN – orná pôda, vlastnícke právo evidované 

na LV č. 386 pre k. ú. Kyselica v podiele 1/6; zo spoluvlastníckeho podielu obce bola 

geometrickým plánom č. 306/2012 pod č. úradného overenia 1364/12 zo dňa 04.10.2012 

(ďalej len „Geometrický plán“) odčlenená parcela reg. „C“ KN č. 339/44 o  

výmere 159 m 2 , zastavaná plocha a nádvorie, podielu obce 1/6 čomu zodpovedá 26,5 m2; 
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-  Podiel na pozemku parc. č. 334/2 registra „E“ KN – orná pôda, vlastnícke právo 

evidované na LV č. 477 pre k. ú. Kyselica v podiele 1/12, zo spoluvlastníckeho podielu 

obce bola Geometrickým plánom odčlenená parcela reg. „C“ KN č. 339/54 o výmere 23 

m 2 , zastavaná plocha a nádvorie, podiel obce 1/12 čomu zodpovedá 1,916 m2; 

pre novovzniknuté parcely o celkovej výmere 28,416 m 2 ďalej len „predmet prevodu“. 

 

Všeobecná hodnota predmetu prevodu bola určená znaleckým posudkom znalca: Ing. Eva 

Bellová, Horné Židiny 20, 830 00 Bratislava, č. posudku 7/2022, zo dňa 18.05.2022 vo výške 

27,43 EUR/1 m2 , a to predstavuje celkovo cenu 779,47 EUR za predmet prevodu. 

 

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je súčinnosť obce pri vysporiadaní majetku pre sústavu 

vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, objekt č. 1-37.301 „Príchodová cesta k prievozu na 

ľavom brehu prívodného kanála“. Prevod sa uskutoční na kupujúceho: Vodohospodárska 

výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04, Bratislava, IČO: 00 156 752. 

 

za:...5..... , proti: ..0....., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

  

 Uznesenie č. 17/2022 
OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenú medzi poskytovateľom: 

SG consult s.r.o., so sídlom: Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 36 740 241, IČ DPH: 

SK2022333764, konajúca prostredníctvom: JUDr. Soňa Gašková, na základe splnomocnenia a 

klientom: Obec Kyselica so sídlom 60, 930 30 Kyselica, IČO: 34 000 658 v zastúpení 

starostkou Erika Orosz Ágošton. 
Predmetom zmluvy je poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri činnostiach vo 

veciach verejnej správy, predchádzanie a minimalizovanie rizík v rôznych druhoch konaní, 

najmä správnych a súdnych, ako aj v ostatnej činnosti orgánov obce a minimalizovanie 

pravdepodobnosti porušovania právnych predpisov a noriem pri výkone verejnej činnosti obce. 
  
za:.....3... , proti: ..0....., zdržal sa: .....2...  
neprítomný/á,í, ý/: 
       . 

Uznesenie bolo schválené. 
 

Uznesenie č. 18/2022 
OZ schvaľuje dodatok k zmluve č. 2/2021 o poskytovaní služieb na úseku odpadového 

hospodárstva medzi objednávateľom: Obec Kyselica so sídlom 60, 930 30 Kyselica, IČO: 

34 000 658 v zastúpení starostkou Erika Orosz Ágošton a Zhotoviteľom: GULÁZSI s.r.o., 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 929 724, konajúci menom 

konateľa Olivér Gulázsi. 
Predmetom úpravy dodatku zmluvy je navýšenie cien poskytovaných služieb v znení cenníka 

č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

za:.....5... , proti: ...0...., zdržal sa: .....0...  
neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 
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Uznesenie bolo schválené 

Uznesenie č. 19/2022 

OZ v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. j), § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 17 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) s c h v a ľ u j e obstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce Kyselica v 

súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a 

hospodárnom rozsahu. Poveruje starostku na začatie verejného obstarávania od spracovateľa 

územného plánu obce Kyselica, schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

obstaranie ÚPO Kyselica 

za:...5..... , proti: .....0.., zdržal sa: ....0....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 20/2022 

OZ schvaľuje návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023. 

Návrh čerpania je prílohou zápisnice o zasadnutí OZ.  

 

za:....5.... , proti: ....0..., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

OZ schvaľuje návrh na vybudovanie dopravného značenia v obci. Celkové náklady vo budú 

hradené z rozpočtu obce.   

za:....4.... , proti: ....0..., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 22/2022 

OZ schvaľuje  dobudovanie druhej časti chodníka podľa projektu pri vjazde na bývalé 

družstvo. Celkové náklady budú hradené z rozpočtu obce.  

za:......4.. , proti: .....0.., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 23/2022 

 

OZ v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. j), § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 17 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) s c h v a ľ u j e obstaranie územného plánu obce Kyselica v súlade s 

potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom 

rozsahu. 

za:...4..... , proti: ...0...., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

OZ v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. j), § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 17 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) s c h v a ľ u j e obstaranie projektu pre vybudovanie škôlky obce Kyselica. 

za:....4.... , proti: .....0.., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 25/2022 

OZ schvaľuje úpravy a rekonštrukciu interiéru  v nehnuteľných priestoroch obce Kyselica, 

spočívajúce v: interiérovej maľbe kultúrneho domu, výmene plynových gamatiek, okna 

a vchodových dvier na obecnom úrade, výmene okien v kuchyni a 3 vchodových dverí do 

kultúrneho domu a kuchyne, zariadenie obecného úradu  . Celkové náklady budú hradené 

z rozpočtu obce.  

za:...4..... , proti: ....0..., zdržal sa: ...0.....   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 26/2022 

 

OZ v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. j), § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 17 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) s c h v a ľ u j e obstaranie projektu pre rozšírenie kanalizácie v  obci 

Kyselica v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v 

primeranom a hospodárnom rozsahu. Celkové náklady budú hradené z rozpočtu obce.  
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za:...4..... , proti: ...0...., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

OZ v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. j), § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 17 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) s c h v a ľ u j e prístavbu prístrešku ku kultúrnemu domu. Celkové náklady 

budú hradené z rozpočtu obce.  

 
za:...4..... , proti: ...0...., zdržal sa: ..0......   

neprítomný/á,í, ý/: Mgr. Anita Kudličková 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zápisnicu zapísala: Katarína Kajdacsyová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Štefan Horváth      .................................................. 

 

 

JUDr. Pavol Hideghéti    ................................................ 

 

 

 

 

 

Starostka obce: 

 

 

Erika Orosz Ágošton   .............................................. 
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Príloha :  Čerpanie kapitálových výdavkov: 
 

1.  Vybudovať dopravné značenie v obci podľa už predloženého projektu 
2. Dobudovať chodník pred družstvom podľa už predloženého projektu 
3. Obstaranie územného plánu obce Kyselica 
4. Zaobstarať projekt pre škôlku v obci 
5. Rekonštrukcia interiéru KD a OcÚ v obci 
6. Projekt na rozšírenie kanalizácie v obci 
7. Prístavba prístrešku ku kultúrnemu domu 
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