
12.12.2013 17:00zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Berie na vedomie

číslo:

Obecné zastupiteľstvo  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy berie na vedomie 
a) návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

158 2013/

OZ berie na vedomie  správu nezávislého auditora Ing. Vladimírka Vaščáka 
účtovnej závierky za rok 2012 tak ako bola  predložená.

161 2013/

Schvaľuje

číslo:

OZ schvaľuje
a) návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume :
Bežný rozpočet
- príjmy ................ 748990 €
- výdavky ...............734261 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy..............................0 €
- výdavky.....................35000 €

Finančné operácie
príjmy...........................35810 €
výdavky.........................35810 €

Rozpočet spolu : 
- príjmy............................784800 €
- výdavky..........................769261 €

b) rozsah zmien rozpočtu,  ktoré môže vykonávať starosta a to presuny
 v rámci programov do výšky 1000 € v jednotlivom prídape.

OZ žiada starostu o vykonaných zmenách rozpočtu informovať na najbližšom 
zasadnutí OZ.

159 2013/

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
2014-2016 a k návrhu rozpočtu obce Kysak na rok 2014.

160 2013/

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 -nie je možné prenajať tenisové kurty priamym prenájmom, na ktorého  výzvu 

zverejnenú 22.11.2013 neprišla k termínu 10.12. 2013 žiadna ponuka,
 -tenisové kurty a toalety sa prenajímajú Tenisovému klubu Kysak bezplatne, 

ktorý sa bude starať o údržbu areálu, o zabezpečenie prenájmov a prácu s deťmi,
 -financovanie správcovstva tenisových kurtov bude priamo z poplatkov za nájom 

kurtov a celý prebytok bude použitý na zveľadenie majetku obce - tenisových 
kurtov a príslušenstva.
 -poplatky za užívanie kurtov bude schvaľovať výhradne obecné zastupiteľstvo 

dodatkom k smernici č. 1/2011
 -doba prenájmu  tenisových kurtov a príslušenstva bude z hľadiska podmienok 

162 2013/
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žiadosti o granty na 10 rokov.

OZ schvaľuje ocenenie pre pán Jána Terezčáka, PhDr., bytom Pod lesom 55 - 
Čestný občan obce Kysak s odmenou 350 €

163 2013/

OZ schvaľuje dodatočnú dotáciu pre FK Kysak, n.o. vo výške 214,50 € na 
preplatenie faktúry č. 130006859.

164 2013/

OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady   § 4 bod č. 1 - cena za vývoz vo výške 0,046027 €/ 
osoba/ deň ,čo je 16,80 € na osobu/rok.

165 2013/

Overil: Zapísal:Novák Michal

Rybka Martin, Mgr.

Mašlejová Anna
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