
9.6.2015zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kysak konaného dňa: 

Uznesenie č. 

Obecné zastupite ľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

67

číslo:

schvaľuje jednorázovú finančnú dávku vo výške 500 € na zabezpečenie pohrebu pre Jaroslava Palka.67 / 48 / 2015

Berie na vedomie
číslo:

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu obec Kysak za rok 
2014

67 / 38 / 2015

Schva ľuje
číslo:

program obecného zastupiteľstva.67 / 37 / 2015

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Kysak za rok 2014 bez výhrad.67 / 39 / 2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 5604,69 EUR.

67 / 40 / 2015

Vnútornu smernicu č. 1/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v 
zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

67 / 41 / 2015

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015.67 / 42 / 2015

Grafický návrh knihy č. 2, t.j. so životopisom autorky a navrhuje urobiť výberové konanie v počte 500 ks 
na publikáciu formátu A5, 160 strán, s dvoma cenami na tvrdú alebo mäkkú väzbu.

67 / 43 / 2015

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nákladného vozidla V3S s Milanom Vlhom, Liptovské Beharovce, 
023 21 Bobrovec  za cenu 4.004 € podľa ponuky č. 1.

67 / 44 / 2015

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10/2014 zo dňa 4.9.2014, ktorý mení cenu diela z 9840 na 13888,60 €67 / 45 / 2015

- vyhotovenie geometrického plánu  č. 14/15 v katastrálnom  území Kysak na odčlenenie dielu č. 1 o 
výmere 2160 m2, od pozemku registra "C" parc. č. 608/1, ktorý bude pričlenený k pozemku registra "C" 
parc. č. 608/30 (vlastník obec).
- uzatvorenie a zavkladovanie kúpnej zmluvy na diel č. 1 za cenu 12 960 € medzi Mgr. Baloghom  
Jurajom, Komenského 58, 040 01 Košice ako predávajúcim a obcou Kysak ako kupujúcim 
- odňatie dielu č. 1 z lesného fondu

67 / 46 / 2015

Rozpočtové opatrenie č. 3 pre rozpočet obce Kysak na rok 2015.
- odvoz sute obcou 172,80 €
- navýšenie originálnych kompetecií pre ZŠ  o 912 €
- navýšenie nákladov na JPÚ Močiare 2 o 4048,60 €
- rekonštrukciu ciest - výspravky a rozšírenia z BV 20 000€

67 / 47 / 2015

Schválil:
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

Dňa: 9.6.2015
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