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Uznesenie č.

Obecné zastupite ľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

59

Berie na vedomie

číslo:

OZ berie na vedomie žiadosť poslanca p. Ľ. Čarného o ukončenie mandátu poslanca OZ zo 
zdravotných dôvodov.

59 / 22 / 2014

OZ berie na vedomie  monitorovanie čerpania rozpočtu obce Kysak za 1. Q 2014.59 / 26 / 2014

Konštatuje, že

číslo:

Za poslankyňu OZ v Kysaku nastupuje Ing. Marie Fritzová, ktorá dňa 22.5.2014 zložila sľub poslanca.59 / 23 / 2014

Schva ľuje

číslo:

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3
- výmenu okien nemôžeme hradiť z kapitálových výdavkov, zvýšenie z 500 na 7000 € - zimná údržba 
ciest
- náročnejšia rekonštrukcia odvodňovacieho kanálu pred OcÚ úprava ciest a chodníkov - zvýšenie z 
5640 na 8000 €
- údržba budovy OcÚ - montáž klimatizácie autorizovanou firmou navýšenie z 1000€ na 1500€
- špeciálne služby - navýšenie  z 800 na 200 € - zameranie rozšírenia cintorína

59 / 27 / 2014

OZ schvaľuje úväzok starostu obce na volebné obdobie 2014-2018 - 159 / 28 / 2014

OZ schvaľuje na volebné obdobie 2014-2018 počet poslancov 8.59 / 29 / 2014

Súhlasí

číslo:

OZ súhlasí s  predajom parc. č. 577/37 všetkým spoluvlastníkom podľa LV 980 s tým, že kúpujúci  
znášajú náklady na  vypracovanie súdnoznaleckého posudku a geometrické zameranie.

59 / 24 / 2014

OZ súhlasí s osobitným zreteľom na prenájom pararc. 559/1 z dôvodu, že táto parcela je oddychovou 
zónou premajiteľov bytovky 269, ktorí ju dlhodobo udržiavajú a starajú sa o ňu.

59 / 25 / 2014

OZ súhlasí s osobitným zreteľom na prenájom časti parc. 559/1  v okolí bytovky  s.č. 268  pre p. Helenu 
Novákovú, z dôvodu, že táto parcela je oddychovou zónou pre majiteľov bytovky 268, ktorí ju dlhodobo 
udržiavajú a starajú sa o ňu.

59 / 30 / 2014

Overil: Zapísal:návrhová komisia:

Franko Marko, Ing.

Novák Michal

Mašlejová Anna
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