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Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Schvaľuje

OZschvaľuje prenájmom garáže č. l pre pána P. Szányiho. Starosta obce 
vypracuje zmluvu o nájme.

42

OZ schvaľuje pre pani Evu Mirgovú jednorázovú finančnú výpomoc v hdnote 
1000,- Sk.
JFD je účelovo viazaná na nákup šatstva pre deti.

43

OZ schvaľuje prenájom miestnosti firme Retrostav, s.r.o. v budove DP od 
1.2.2007.Obecný úrad vypracuje s firmou zmluvu o prenájme nebytových 
priestorov.

47

OZ Schvaľuje s vystúpenie zo združenia ZMOKO48

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku schvaľuje  vstup obce do Regionálneho 
združenia obcí Košice Okolie.

49

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby si novovzniknuté Regionálne združenie obcí 
Košice okolie uplatnilo nárok na zastupovanie v rade ZMOS za obec Kysak a 
prehlasuje, že takýto súhlas nedalo žiadnemu inému regionálnemu združeniu.

50

OZ schvaľuje rozpočet obce Kysak, ZŠ a MŠ na rok 2007 s úpravou jednotlivých 
položiek schválených poslancami OZ.

53

OZ schvaľuje členov komisie vzdelávania, kultúry a športu.
Radovan Marton
Veronika Kvaková
Daniela Antolová
Kišiday Maroš

54

OZ schvaľuje členov komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja obce
Ing. Marie Fritzová
Ing. Marek Franko
Mgr. Gabriela Franková

55

OZ schvaľuje členov  pre komisiu stavebnú, sociálnu a verejného poriadku.
Ing. Siliva Kováčová
Andrej Sviatko
Miroslav Konečný

56

OZ schvaľuje stránkové dni:
pondelok 8-12 hod.
utorok 8-12  13-16 hod.
streda13-18 hod.
štvrtok 8.12 hod.
piatok -

58

OZ schvaľuje členov školskej rady : Ing. Marko Franko
Jakub Mašlej
Radovan Marton

59

OZ schvaľuje do rady MŠ Ing. Germanovú Luciu60

Ukladá
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OZ ukladá riaditeľlkeMŠ prípravu zvyšenia školného na školský rok 2007/2008. 30.6.200751 splniť do:

Odporúča

OZ odporúča starostovi, aby pred podpísaním dodatku č.1 k nájomnej zmluve, 
firma RETRA dala rozpočet na výstavbu vodovodu a kanalizácie, aby to OZ 
vedelo zhodnotiť.

44

Neschvaľuje

OZ neschvaľuje zníženie poplatku za TDO pre pána Rusinka.45

Súhlasí

OZ súhlasí s ukončením prenájmu nebytových priestorov v budove DP firme 
GAP, s.r.o. Košice   k 31.1.2007.

46

OZ súhlasí s výsledkami hospodárenia obce Kysak, ZŠ a MŠ za rok 2006.52

OZ súhlasí s výrubom jedného a úpravou troch ihličnanov pred bytovkou 268 z 
bezpečnostných dôvodov.

57

OZ súhlasí s doplnením programu OZ o body 14,15,1661

OZ súhlasí so záverečným účtom obce Kysak za rok 2006 na základe vyjadrenia 
hlavného kontrolóra obce Kysak.

62

Overil: Zapísal:Germanová Lucia, Ing.

Mižišin Viliam

Mašlejová Anna
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