
Občasník 2018  

Vážení občania, 
  

 náplňou tohto občasníka je zbilancovanie práce starostu 
a poslancov obecného zastupiteľstva za minulé volebné obdobie 
a informácia o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch, ktoré 
chceme realizovať aj s Vašou pomocou a podporou.  
 V mene svojom a poslancov obecného zastupiteľstva Vám 
chcem poďakovať za účasť na voľbách, za odovzdané hlasy. Vý-
sledky volieb naznačili, že cesta, ktorou sa uberáme je prijateľná, 
dúfam, že viac, ako len pre 30% voličov.      
              S pozdravom,  

starosta obce  Ing. Ľubomír Krajňák 

Bilancia za volebné obdobie 2014-2018 starostu a zastupiteľstva obce  Kysak 

Čo sa doposiaľ urobilo: 
 

Obecný majetok 
− Obec ukončila jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Močiare 2 s vytýčením pozemkov v jeseni 2018. 
− Odkúpili sme pozemky pre rozšírenie obecného cintorína a urobili sa terénne úpravy a je pripravená výstavba 

oplotenia, zastrešil sa urnový háj a revitalizovalo priestranstvo pred budovou domu smútku. 
− Ukončila sa 1. etapa rozšírenia kanalizácie v obci v lokalite Močiare, financovaná VVS, a.s. Košice. 
− Zrealizovala sa kompletná výmena stĺpov a vedení nízkeho napätia, osvetlenia a miestneho rozhlasu. Zároveň 

boli doplnené nové svietidlá a amplióny miestneho rozhlasu. 
− Kúpili sme budovu Horárne a pripravili projekt na jej rekonštrukciu. 
− Pokračovalo sa vo zveľaďovaní obecných budov: 

− nainštalovalo sa nové kúrenie v dome smútku, 
− urobilo sa nové oplotenie starého cintorína, 
− vymenili sa dvere a okná za plastové na dome smútku, 
− vymenili sa okná za plastové v spoločenskej sále vo vestibule, v priestoroch suterénu, rekonštrukcia kotolne 

kultúrneho domu, odvodnenie základov budovy zo západnej strany, 
− vymenila sa strešná krytina na budovách č. 147- staré MNV, č. 148 - staré zdravotné stredisko, 
− vymenili sa dvere a okná, zrekonštruovala sa kotolňa a vymenili rozvody kúrenia na budove drobnej pre-

vádzkarne. 
− Zlepšili sme vybavenie kuchyne kultúrneho domu a zariadili druhú kuchyňu. 
− Získali sme dotáciu od ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - na výmenu strešnej kryti-

ny, na realizáciu ústredného kúrenia, plynovej a vodovodnej prípojky, 

Komunikácie a mobiliár 
− Urobila sa komplexná oprava miestnej komunikácie pred Materskou školou Kysak.  
− Rozšírilo sa parkovisko pred kultúrnym domom a vytvorilo parkovisko pred vchodom od potoka. 
− Presunula sa a začala nová výstavba autobusovej zástavky pri škole.   
− Osadili sme 20 nových parkových lavičiek.  
− Pripravilo sa VZN s názvami ulíc a orientačnými číslami. 
− Vyspravili a doasfaltovali sa miestne komunikácie. 
− Vybudoval sa kanál pre dažďovú vodu cez parkovisko pred kultúrnym domom. 
− V spolupráci obcí regiónu Ružín sme dosiahli začatie prác na kompletnej rekonštrukcií cesty III. triedy Košice 

– Malá Lodina 

Informovanosť občanov 
− Zdokonalil sa  televízny infokanál obce na zlepšenie informovanosti občanov, ktorý  plne slúži na priame pre-

nosy z obecných zastupiteľstiev, z kultúrnych a spoločenských podujatí, na filmové a fotografické reportáže 
z rôznych akcií. Plní aj funkciu miestneho rozhlasu. 

− Zmenila sa web stránka obce na formát pre mobilné zariadenia, ktorá obsahuje všetky informácie a dokumen-
ty o dianí v obci a hlásenia v miestnom rozhlase. 

Výsledky volieb v obci Kysak: 
starosta Ing. Ľubomír Krajňák 
 

Poslanci: 
Marek Bašista                          
Jaroslav Kollár                         
Ing. Marko Franko 
Adam Porubčan                       
Anna Dudrová                         
Mgr. Ľudovít Pavela 
Ing. Silvia Kováčová 
Ing. Veronika Zohnová, PhD.  



Zverejnili: Poslanci obecného zastupiteľstva,  starosta Ing. Ľubomír Krajňák,  
e-mail: podatelna@kysak.sk, www.kysak.sk, tel.: 055/7290591, občasník 

Vaše pripomienky, návrhy, postrehy či sťažnosti môžete adresovať ktorémukoľvek poslancovi, alebo odovzdať písomne na 
obecnom úrade. Ďakujeme, že spolu pomáhame zlepšovať podmienky pre život v našej obci,  

Sociálna oblasť a zdravotníctvo   
− Za účelom zachovania zdravotnej starostlivosti obec Kysak udržala zdravotnú starostlivosť  aj za cenu dotova-

nia týchto služieb. 
− Do strediska pribudol denný stacionár. 
− Zachovali sme stravovanie dôchodcov a rozvoz stravy pre imobilných a to aj počas prázdnin dovozom obedov 

z Prešova. 
− Obec pokračovala v zabezpečovaní terénnej opatrovateľskej služby a riešila množstvo sociálnych prípadov. 
− Bola podporená činnosť základnej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorí sa nám za to odvďačili množstvom 

brigád a aktívnou činnosťou. 

Školstvo 
− Boli zateplené dva pavilóny Základnej školy. 
− Zrekonštruovala sa kotolňa hlavného pavilónu ZŠ. 
− Získali sme dar od Národného športového centra – kompletné vybavenie telocvične. 
− Zvýšili sme kapacitu materskej školy, doplnilo sa vybavenie, urobila sa gumová dlažba na detské ihrisko, dom-

ček pre deti MŠ Kysak.  
− Získali sme dotáciu od Ministerstva školstva na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekon-

štrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukciu ústredného kúrenia a vyku-
rovacích telies v Základnej škole Kysak. 

Kultúra  
− Vydali sme piatu knihu „Kysačanka“ autorky Ľudmily Čopovej. 
− Z rozpočtu obce boli podporené umelecké skupiny: Vrecenko, Kysačanka a ústni harmonikári. 
− Z rozpočtu obce boli podporené granty Ministerstva kultúry na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, kostola sv. 

Kataríny Alexandrijskej na reštaurátorské práce na freskách. 
− Podporujeme kultúrne akcie – vianočné koncerty a trhy, slávnosti pri príležitosti Dňa matiek a Mesiaca úcty 

k starším, Dovidenia leto.  

Šport 
− Futbalový areál bol doplnený o nové ochranné siete, latexovú lajnovačku, svetelnú tabuľu s časomierou, 

osvetlenie ihriska a zavlažovací systém.   
− Obecná posilňovňa bola vybavená gumenou podlahou a obnovilo sa náradie na cvičenie. 
− Získali sme sezónne montované umelé klzisko.  
− Z obecného rozpočtu boli finančne podporené Futbalový klub, KOB Kysak, 8. Skautský oddiel Murgaša, XT-

team. 
− Obecný rozpočet zahŕňal aj náklady na prenájom horárne, zimného športového areálu KOB  Kysak, podpore-

né športové akcie.  
− Znovuzriadený Dobrovoľný Hasičský zbor obce bol vybavený hasičským autom Tatra T148, protipovodňovým 

prívesným vozíkom a kompletnou výzbrojou, pre hasičský šport bola zakúpená hasičská striekačka PS12. 

Odpady 
− Zriadil a schválil sa zberný dvor obce, kde sú trvalo umiestnené kontajnery na komunálny odpad,  na drobný 

stavebný odpad, sklo a pneumatiky, ktoré sa vyvážali v maximálne  trojtýždenných intervaloch. 
− Oplotil sa zberný dvor a nainštalovala sa automatická posuvná brána. 
− Zber, odvoz bioodpadu a konárov a pravidelné čistenie priestranstiev okolo kontajnerov zabezpečovali naši 

aktivační pracovníci, ktorých počet klesá a vypomáhať im museli aj dôchodcovia.  
− Na kosenie veľkých priestranstiev sme museli objednať externú firmu. 
− Obec Kysak ako člen miniregiónu Ružín získala dotáciu na nákup kompostérov do každej domácnosti. 
 
Čo nás čaká v ďalšom volebnom období: 
− pokračovanie vo výstavbe kanalizácie v obci, 
− vykonanie zmien a doplnkov územného plánu obce Kysak na základe nových potrieb, 
− pokračovanie výstavby v lokalitách schválených územným plánom, 
− rekonštrukcia budovy horárne s cieľom vytvorenia areálu pre šport a oddych a miesta pre organizovanie súk-

romných i verejných akcií, 
− vyriešenie zlého stavu šatní - unimobuniek na futbalovom ihrisku,  
− vybudovanie oplotenia rozšíreného nového cintorína, 
− rozšírenie kamerového systému o monitorovanie detských ihrísk a skládok odpadu, 
− zafinancovanie projektov rekonštrukcie ciest, kanálov a chodníkov v obci a ich postupná realizácia, 
− schválenie a realizácia pripraveného VZN zavedenia názvov ulíc a orientačných čísel, 
− budeme naďalej finančne podporovať všetky spoločenské, kultúrne a športové organizácie, 
− zachováme vysokú úroveň sociálnej pomoci, stravovanie a finančné výpomoci, 
− zachováme vysokú transparentnosť, informovanosť o našej práci a našich plánoch. 


