
10.5.2007 18:00zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Berie na vedomie

Poslanci OZ berú na vedomie sťažnosť P. Pachla, ktorý nie je vlastníkom tohto 
pozemku, ale len  užívateľom. Pán Pachl. touto cestou podáva ústne sťažnosť 
na p. Šašáka, ktorý si urobil žumpu a trativod, ktorý ústí na hranici jeho 
pozemku, čím mu zamaká jeho pozemok.

85

OZ berie na vedomie zámer Mgr. Koščáka na zorganizovanie akcie "Kysacká 
folklóna noc 2007". Pre konečné rozhodnutie o organizovaní akcie je potrebné 
doplniť predbežný rozpočet.

97

Konštatuje, že

Z konštatuje, že žiadosť p. Šašáka nespĺňa formálne náležitosti a preto sa 
touto žiadosťou poslanci OcÚ nebudú zaoberať.

84

Schvaľuje

OZ schvaľuje za kronikárku obce Kysak Mgr. Margitu Podhorskú.86

OZ schvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie TIPOS  v budove pop.č. 117.89

OZ schvaľuje odpustenie poplatku  pre p. Pavla Eštvaníka bytom v Kojšove za 
komunálny odpad v roku 2007.

90

OZ schvaľuje finančný príspevok pre 8. skautský oddiel Jozefa Murgaša v 
Kysaku na nákup materiálu pre podsadové stany (nákup dosiek v čiastke 
7.000,- Sk z položky zimná údržba.

91

Ukladá

OZ ukladá komisii pre vzdelávanie a školské zariadenia urobiť audit v škole na 
preverenie využiia prvého pavilónu a zistenie možných následkov v prípade, že 
sa tento pavilón neude využívať na vyučovací proces.

30.6.200794 splniť do:

Odporúča

OZ odporúča jeden krovinorez opraviť suma 5500,- Sk, ďalšie dva vyradiť a 
zakúpiť jeden nový krovinorez.

92

Súhlasí

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s transformáciou Spoločného obecného úradu 
Družstevná pri Hornáde na Spoločný obecný úrad Beniakovce s účinnosťou od 
1.7.2007 a zároveň súhlasí s tým, aby Spoločný  obecný úrad Beniakovce 
zabezpečoval pre obec tieto agendy : 
- Územné plánovanie a stavebný poriadok.
- Prejednávanie priestupkov v kompetencii obce.
- Prejednávanie správnych deliktov.
- Administratívne-správnu agendu opatrovateľskej služby.
- Školský úrad.
- Agendu na úseku pozemných komunikácií v pôsobnosti obce 
  ako špeciálneho stavebného úradu.
- Spracovanie miezd.

1.7.200782 splniť do:
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OZ súhlasí so zmenou otváracích hodín v reštauračnom zariadení BISTRO, 
ktorého prevádzkovateľom je pán Igor Daniš s tou podmienkou, že po 22,OO 
hod. je potrebné znížiť decibely hluku na zákonom prípustnú hranicu.

87

OZ súhlasí s bezodplatným prenájmom verejného priestranstva pred rodinným 
domom na uskladnenie stavebného materiálu pre Igora Porubčana, bytom 
Kysak č. 247.

88

OZ súhlasí so chválením limitu pokladne OcÚ na sumu 20.000,- Sk93

Nesúhlasí

OZ nesúhlasí s odčlenením parcely na účely stavby rodinného domu Mgr. P. 
Mrázovi.

83

Overil: Zapísal:Mašlej Jakub

Marton Radovan

Mašlejová Anna
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