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Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Schvaľuje

číslo:

OZ  schvaľuje jednorázovú finančnú dávku pánovi P. Birošovi, bytom Kysak s.č. 
163 na zabezpečenie základných životných potrieb vo výške 250 €.

136 2013/

OZ súhlasí s rozpočtovým opatrením č. 3- prevod prostriedkov z rezervného fondu 
na  vybudovanie chodníka pred OcÚ  v položke technické zhodnotenie budov vo 
výške 20000 € - navýšenie z 10000€ na 20000€.

137 2013/

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie na údržbu cintorína  - oporný múr - vo výške 
6000 € (navýšenie položky z 3000 na 6000).

138 2013/

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra obce Kysak na II. 
polrok 2013.

139 2013/

OZ scvhaľuje finančnú odmenu alebo vecný dar pri udelení čestného občianstva 
pre pána Antona Urbana, nar. 16.1.1934, bytom Bratislava, ul. Nejedlého 15 do 
výšky 350 €.

141 2013/

Členovia obecného zastupiteľstva schvaľujú odovzdanie svojej  odmeny za  
zastupiteľstvo konané 9.7.2013 vo výške 7 x 25 € ako sponzorský dar na  
vytlačenie knihy Monografia obce Kysak.

142 2013/

Súhlasí

číslo:

OZ súhlasí s predajom časti parcely č. 216/50 p. Jánovi Chovanovi a jeho manželke 
Márii Chovanovej, bytom Kysak s.č. 384 na základe osobitného zreteľa (k parcele 
nie je žiadny prístup, žiadatelia ju užívajú viac ako 30 rokov), ktorá je 
pokračovaním parcely č. 216/49 s tým, že kupujúci zaplatí aj geometrický plán a 
súdnoznalecký posudok .

135 2013/

OZ súhlasí s udelením čestného občianstva Obce Kysak pánovi Antonovi Urbanovi, 
nar. 16.1.1934 bytom Bratislava, ul. Nejedlého 15 v roku 2014.

140 2013/

Nesúhlasí

číslo:

OZ nesúhlasí s prenájmom alebo odkúpením pozemku parc. č. 118 KN-E. Prenájom 
alebo odkúpenie pozemku prichádza do úvahy až vtedy, keď bude vyriešený 
prechod z obce na železničnú stanicu pre cestujúcu verejnosť.

134 2013/

Overil: Zapísal:Bašista Marek

Rybka Martin, Mgr.

Mašlejová Anna
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