
16.12.2009 17:30zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Schvaľuje

OZ schvaľuje podľa § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vo väzbe na zákon SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce (ÚPN-O) 
Kysak, ktoré bolo prerokované v zmysle § 20 ods. 6 stavebného zákona, 
stanoviskom č. 2009/00985 zo dňa 11.12.2009. OZ súhlasí s vyhodnotením 
pripomienok podaných v rámci verejného prerokovania Zadania  pre 
vypracovanie ÚPN-O Kysak. OZ žiada starostu obce zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN-O, obstaranie 
ďalších etáp ÚPN-O Kysak vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, 
pričom v zmysle prijatého postupu nasledujúcou etapou je spracovanie 
Konceptu Územného plánu obce.
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OZ schvaľuje navrhovanú zmenu VZN č. 2/2009 č. 5/2008 o bližších 
podmienkach určovania a vyberania poplatkov v obci Kysak.  Zmeny vo VZN 
boli navrhnuté a zverejnené na stránke obce Kysak.
A. Zmenené boby VZN:
1. Výška nájomného za  prenájom nebytových priestorov:
• za  kancelárske priestory 15 €
• za výrobné priestory 10 €
• za skladovacie priestory 10 €
• za ostatné priestory   7 €
2  Výška nájomného za prenájom pozemkov:
• za 1 m2  pozemok na podnikanie  1 €
   za 1 m2  pozemok na poľnohospod. činnosť  0,1 €
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OZ schvaľuje navrhované zmeny k VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Kysak v celom rozsahu - tak ako boli zverejnené na internetovej stránke 
obce Kysak.
A. Zmenené boby VZN:
1.1  Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v obci Kysak  za každý aj začatý m² 
zastavanej plochy je nasledovná :
a) stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu     0,07 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 
hospodárstvo okrem  stavieb na skladovanie inej ako vlastnej  
pôdohospodárskej produkcie a stavieb  na administratívu 0,09 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych  chát  a domčekov na individuálnu 
rekreáciu 0,27 €
d) mostatne stojace garáže a samostatné  stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,24 €
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu   okrem stavieb na skladovanie  a administratívu 0,40 €
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu 0,97 €
g) ostatné stavby 0,24 €

234

Stránka 1 z 3



2. Sadzba dane podľa odseku 4, písmeno a),  b), c) tohto ustanovenia sa pri 
viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,039 €  za každý aj začatý m² zastavanej 
plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

1.2  Daň z bytov
1. Ročná sadzba dane z bytov je  za každý aj začatý m² :
a) byty 0,07 €
b) nebytový priestor 0,07 €

 1.3  Daň za psa
1.3.1 Sadzba dane 
1.Správca dane určil sadzbu dane vo výške 8 € za jedného psa a každého 
ďalšieho psa a kalendárny rok.

1.4 Daň za ubytovanie
1.4.1Sadzba dane 
1. Správca dane určil sadzbu dane vo výške 0,06 € na osobu a prenocovanie.

1.5  Daň za predajné automaty
1.5.1  Sadzba dane 
1. Správca dane určil  sadzbu dane  vo výške  17 € za jeden predajný   
automat a kalendárny rok.

1.6  Daň za nevýherné hracie  prístroje
1.6.1 Sadzba dane 
1. Správca dane určil  sadzbu dane  vo výške  35 € za jeden nevýherný  hrací 
prístroj a kalendárny rok.

2. časť - Miestny poplatok
2.1  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.1.1 Sadzba dane 
1. Sadzba poplatku v obci Kysak je 0,0356 € za poplatníka a kalendárny deň, v 
prepočte ročný poplatok 13,00 € na osobu/rok. 

2.2   Daň za užívanie verejného priestranstva
2.2.1 Sadzba dane 
1. Správca dane určil sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo 
výške  0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného priestranstva a za 
každý aj začatý deň.

B. Zrušené body VZN:

3. Správca dane určuje, že daň z nehnuteľnosti nižšia ako 3  € sa nebude 
vyrubovať ani vyberať.

OZ súhlasí s navrhovanými zmenami VZN č. 4/2009 - príspevok školskej jedálni.
a)
Materská škola              Desiata          Obed        Olovrant       Úhrada
                                      0,23 €            0,57 €       0,2 €            1 €
b/
Základná škola                                              Obed                   Úhrada
Stravníci 6 – 11 rokov I. stupeň                       0,83 €                     0,83€
Stravníci 12 – 15rokov II. Stupeň                      0,9 €                        0,9 €
c/
Dospelí stravníci                                           Obed                     Úhrada
                                                                    1 €                         1 €
2. V prípade, že ceny potravín porastú, posunú sa platby do vyššieho 
finančného pásma.
3. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.
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OZ schvaľuje VZN č. 5/2009  o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu 
obce a dieťa v MŠ a dieťa ŠJ na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej 
pôsobnosti obce Kysak.

236

Stránka 2 z 3



Základná škola

Účel a kategória                                         Výška dotácie
Prevádzka v školskom klube detí                122,98 €/1 žiak /rok
Mzdy v školskom klube detí                       209,41 €/1 žiak /rok
Prevádzka v školskej jedálni                        40,94 €/1 žiak /rok
Mzdy v školskej jedálni                               69,80 €/1 žiak /rok

Materská škola

Účel a kategória                                           Výška dotácie
Prevádzka materskej školy -
výchovno-vzdelávací proces                          108,10 €/1dieťa /rok
Mzdy materskej školy - 
výchovno-vzdelávací proces                          1302,50 €/1dieťa /rok
Prevádzka  v školskej jedálni                          81,40 € /1dieťa /rok
Mzdy v školskej jedálni                                 138,60 €/1 dieťa /rok

OZ schvaľuje navrhované zmeny tarify TKR na rok 2010 tak, ako boli 
zverejnené na internetovej stránke obce.
A/ Poplatky
1. Inštalovanie káblov na sieť káblovej televízie za jednu prípojku /zásuvku/
1.1. v rodinnom dome 117 €
1.2. v byte 50 €
2. Inštalovanie káblovej televízie podnikateľským subjektom 150 €
3. Šírenie programového súboru – služba retransmisie obsahuje
vysielanie verejnoprávnej televízie a ďalších TV staníc terestriálneho
a satelitného vysielania, mesačný poplatok 6 €
4. Neoprávnený výjazd 7 €
B/ Poplatky
1. Pri zriadení ďalšej účastníckej zásuvky v rod. dome /byte/ 14 €
2. Prekládka prípojky /len v mieste vybudovaného KDS/ 50 €
C/ Sankčné poplatky
1. Poplatok za znovupripojenie účastníka 10 €
2. Pri úhrade nedoplatkov – upomienka 1,50 €
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Súhlasí

OZ súhlasí s garanciou spoluúčasti na financovaní detského ihriska z Karpatskej 
nadácie.
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OZ súhlasí zapracovať vyplatenie   čiastky 10.000 € bez DPH za projekt 
zdravotného strediska do rozpočtu obce na rok 2010.
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OZ súhlasí s vypracovaním zmluvy o zápočte medzi obcou Kysk a p. 
Pankievičom -  zápočet na 3 VOK (vlastník p. Pankievič)  oproti dĺžnej čiastke 
700 € na materiál a 938 € nájom za rok 2009 (dlžná suma obci Kysak p. 
Pankievičom).
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Overil: Zapísal:Franko Marko, Ing.

Seliga Emil

Mašlejová Anna

Stránka 3 z 3


