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Vážení spoluobčania, starš í aj mladší, chcel by som 
vám odpovedať na  otázky typu: „Ta co tam robí toten 
noví starosta? Šicko še rozbera, všadzi še kope, co to 
budze? Šicke peňeži rozbije!“.  

Všetkému na vine je to krásne zimné počasie.  
Zvolil som vydanie tohto prvého čísla kysackého občas-

níka „KYSAčníK“ ako možnosť  informovať  vás o tom, čo 
sa deje v obci, o čom sa rozhoduje na obecných zastupi-
teľstvách, aké máme problémy, aké máme plány a v čom 
sme pokročili. Všetko je to vo víziach a v zmenách,  
schválených obecným zastupiteľstvom, ktoré môžu mať
na niekoho kladný a niekoho záporný účinok. Tieto zme-
ny budú postupné a plánované, s maximálnym využitím 
financovania z nadácií, grantov alebo štrukturálnych fon-
dov. No niektoré zmeny musia byť okamžité 
s najekonomickejším využitím súčasných zdrojov obce. 

Začali sme budovou Kultúrneho domu – prestavaním 
kinosály na dôstojnú a univerzálnu spoločenskú miest-
nosť, kde sa nám bude „lepšie dýchať“. Stoličky z nej sa 
presunuli do Kysackých a Obišovských kostolov 
a do Domu smútku, kde budú viac využité. Na výstavbu 
podlahy sály a tanečného parketu bude vypísaná verejná 
súťaž. 

Vytvorila sa klubová miestnosť pre skautov,  ktorí sa 
nám okamžite odvďačili ocenením vysokej kvality činnosti 
od Slovenského skautingu a v medzinárodnom meradle 
aj osobným blahoželaním od slávneho amerického cesto-
vateľa Steva Fossetta. Blahoželám Vám skauti. 

Najmenej námahy stačilo vynaložiť pre našich mladých. 
Zriadením provizórneho priestoru pre posilňovňu opadlo 
napätie. Už chodia spokojní a usmievaví. Našli sa aj staré 
posilňovacie stroje a schválilo sa ďalších 30.000 Sk na 
nákup nových. Zodpovedný za prevádzku, Marek Bašista, 
mi je stále za pätami.  

Chceme vytvoriť príťažlivé námestie obce, jeho rekon-
štrukciou, osvetlením, osadením lavičiek, altánku 
a výsadbou zelene prilákať starých, mladých, matky 
s deťmi, posedieť si práve v parku pred obecným úra-
dom.  Na tento zámer bol vypracovaný projekt a bola po-
daná žiadosť o grant od spoločnosti EKOPOLIS vo výške 
80.000 Sk.

Spolu s námestím sa budú stavať dve detské ihriská. 
Jedno pod prastarým cintorínom a jedno pred školou. Za 
pomoci skautov, a bol by som rád keby aj  Jednoty dô-
chodcov a vás všetkých, vzniknú detské drevené stavby, 
na ktoré už prisľúbili drevo aj kysackí urbáristi.  

Začala sa výstavba nového chodníka „Štepníka“ na 
prenajatom pozemku od urbáristov. Nový chodník bude 
mať mierny sklon, bude pohodlný s možnosťou oddychu 
pod skalou. Celé prostredie by mala vylepšiť kompletná 
prerezávka a vyčistenie svahu pod sídliskom Močiare.  

Príhovor starostu 

Naši pilč íci Milan Dudra 
a Igor Porubčan si dali  
menšiu chuťovku.  Náhra-
dou za vyrezané kríky a 
stromy bude výsadba 70-
tich ihličnatých stromčekov. 
Výustenie splaškovej kanali-
zácie z Močiarov bude zve-
dené novým kanálom. Za jej 
výkop v náročnom teréne 
vďač íme firme Mariána Mir-
gu. Všetky úpravy svahu by 
mali zabrániť hromadeniu 
odpadu a šíreniu zápachu.  

Riešime problém s tzv. 
„Zeleným odpadom“- lístie, tráva, burina, bioodpad 
z kuchyne a pod. Od roku 2010 už bude musieť  každá obec 
mať svoje vlastné kompostovisko.            Na tento účel si 
obec prenajala od urbariátu pozemok, kde sa vybudujú za 
veľkej pomoci firmy Pavla Szanyho tri hroble (zo stupňov 
z kinosály). Biokopostovisko bude po 6 - 12 mesiacoch pro-
dukovať pre občanov Kysaku kvalitný recyklovaný kompost. 

Na vyriešenie problémov s množstvom čiernych skládok 
konárov alebo ich zakázaného pálenia, bude zakúpený mo-
torový štiepkovač, ktorý bude drviť konáre do priemeru         
8 cm. Na tento štiepkovač  prebieha výberové konanie. Mulč
bude možno v budúcnosti cenná surovina aj na alternatívne 
vykurovanie. 

Na zriadenie zberného dvoru v areáli prevádzkarne bol 
kúpený v prvej fáze veľkoobjemový kontajner na drobný sta-
vebný odpad, ktorý bude celoročne k dispozícií.  

Pokračuje sa v budovaní vybavenia na futbalovom ihrisku. 
Vyvŕtanie  studne a rekonštrukcia sociálnych zariadení bolo 
nevyhnutné na to, aby naši futbalisti neboli vylúčení zo súťa-
že. Jozef Gall sa do toho obul s vervou, že musí zachrániť
kysacký futbal.  

Trocha poľavila výstavba tenisových kurtov, ktorú perfekt-
ne rozbehol bývalý starosta Rastislav Eštvaník. Na dostavbu 
už máme väčšinu materiálu. Chýbajú nám profesie tesár, 
murár! Potrebujeme zašalovať a zabetónovať stĺpiky oplote-
nia a natiahnuť pletivo. Posledný problém bude finálny po-
vrch ihriska. 

Musím pochváliť aj našich aktivistov, vykľuli sa z nich ak-
tívni pomocníci obce, ktorí pomáhajú všade. Dokázali zlikvi-
dovať a vytriediť všetok odpad z KD aj DP, poradili si s rozo-
beraním kinosály. 

Ak mi pomôžete bude nás toto všetko stáť menej, 
„nerozbijem šicke peňeži“ a budeme mať viac. 

Starosta Ing. Ľubomír Krajňák 

Vo vnútri !  
malý prieskumný dotazník 

pre všetkých  
čo chcú pomôc ť. 

Informácie 
Novoty 
Choroty 

... tiež na webe 



Pes - najvernejší priate ľ

človeka ...  
…a niekedy otrava 

•  Zákaz nechávať voľne pobehovať psy či ponechávať ich voľne bez dozoru, 
zdržiavať sa so psami na plochách pred školou, detských ihriskách a v ich blízkosti.  
• Držiteľ psa má povinnosť dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstva, 
zeleň, detské ihriská a pieskoviská.  
• Držiteľ psa je povinný mať psa na vôdzke a keď je to nutné pes musí 
mať náhubok. 
• Držiteľ psa je tiež povinný mať pri sebe primerané pomôcky na odstránenie 
nečistoty spôsobenej psom a v prípade potreby musí výkaly hneď odstrániť.  

Nový fenomén aj u nás  
- SPRAYerské umenie! 
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XXV. ROČNÍK BEHU HORNÁDSKOU DOLINOU 2007 
Usporiadate ľ: Obecný úrad Kysak 
            TJ Sokol Kysak 
Termín pretekov: 1. apríl 2006 - nede ľa 
BHD – trať 21,0975 km je oficiálne zmeraná a trasa vedie od Obecného úradu v 
Kysaku smer Veľká Lodina – Malá Lodina a späť
Informácie: Ľubomír Krajňák, krajnak@kysak.sk  Jaroslav Kollár, kollar@kysak.sk 

          Starosta obce Kysak 
pozýva každého sprayera na  
beztrestné stretnutie, na kto-

rom by spoločne našli možnosti 
využitia ich “umenia” v našej obci 
a vyhli by sme sa poškodzovaniu 
majetku.  

Priestor pre bezplatnú inzerciu 
a oznamy pre ob čanov Kysaku 
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„Odporné” odpady 
Obec Kysak je zo zákona o odpadoch zodpovedná za nakladanie 
s komunálnymi odpadmi  a s drobným odpadom, ktoré vznikli na 
území obce Kysak. Pre správne uplatňovanie zákona o odpadoch 
je nevyhnutné poznať základné pojmy:  
• pôvodca odpadu je ním každá fyzická  alebo právnická  oso-

ba, ktorej činnosťou vzniká odpad teda aj komunálny odpad. 
Obec nie je pôvodcom komunálneho odpadu, ktorý vzniká na 
území obce – je držite ľom odpadu .   

• komunálny odpad  ( KO) je to odpad z domácností vznikajúci 
pri činnosti fyzických osôb pričom za tento odpad sa považuje 
aj odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám  na indi-
viduálnu rekreáciu (zo záhrad, chát, chalúp)  a odpad 
z nehnuteľností slúžiacich na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti ( najmä z garáži,  
garážových stojísk). Ďalej je to odpad  vznikajúci v obci pri 
čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce. 

Každá rodina za odvoz tuhého komunálneho odpadu je povinná zaplatiť za každého člena rodiny sumu 280,- Sk. 
Občania platia výlučne za odpad vyvezený na skládku komunálneho odpadu. V obci Kysak  zber odpadu zabezpe-
čuje firma A.S.A. EKO s.r.o., a to vždy v nepárnom týždni,  tým občanom, ktorí majú zakúpené smetné nádoby. Tí 
občania, ktorí ešte nemajú smetné nádoby alebo ich majú poškodené, môžu si zakúpiť nové nádoby a to na OcÚ 

v Kysaku za polovičnú sumu. Cena jednej smetnej nádoby je 920,- 
Sk. Okrem pravidelného vývozu tuhého komunálneho odpadu obec 
Kysak zaviedla systém separovaného zberu. Na vopred určené 
miesta sú rozmiestnené kontajnery  (KUKA nádoby  110  l) na  PA-
PIER, SKLO a PET fľaše.  Náklady za separovaný zber znáša 
obec. Pre zber ostatných   komodít   (žieraviny, opotrebované aku-
mulátory, obaly z farieb, žiarivky, elektricky a elektronický odpad) 
sú vytvorené možnosti v priestoroch prevádzkarne. 

Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác 
v domácnosti zabezpečovaných fyzickou osobou.  Aby sme nevy-
tvárali nelegálne skládky, obec zabezpečí veľkokapacitný kontaj-
ner, ktorý bude trvale umiestnený na zbernom dvore - prevádzka-
reň. Občan, ktorý potrebuje vyviesť väčšie  množstvo stavebného 

odpadu (napr. pri rekonštrukcii domu, výmena strešnej krytiny) je povinný 
tento odpad hradiť na svoje náklady. Ak by bol prichytený pri nelegálnom 
vývoze odpadu bude potrestaný pokutou. Objemový odpad (napr. starý 
nábytok, koberce) sa zberá do určených veľkoobjemových kontajneroch.  

Zelený odpad (napr. konáre, burina, lístie) bude separovaný na plánova-
nom biokompostovisku, ktorého realizácia sa už  začala. 
Ďalším problémom v našej obci je nelegálna likvidácia odpadu zo žúmp . 
Niektorí majitelia rodinných domov nepripojených na verejnú kanalizáciu 
často  „načierno“ pomocou malých čerpadiel  vypúšťajú odpad zo žúmp do 
kanalizácie alebo do priekop a pod. A práve táto nelegálna likvidácia odpa-

du zo žúmp je problémom, ktorý zamestnáva nás všetkých. Jeho nepríjemný zápach šíriaci sa po okolí, znečisťuje 
ovzdušie a znepríjemňuje život. Takéto vypúšťanie ohrozuje naše zdravie. Často sa stáva, že majitelia rodinných 
domov, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, si nechávajú nelegálne vyťahať obsah  žumpy, ktorá sa po-
tom  vylieva nezákonne voľne do prírody.  
Aj naša obec zabezpečuje odvoz odpadu zo žúmp. Našim občanom tieto služby poskytuje: 
AGROPLUS Budimír. Jeden vývoz zo žumpy stojí 1100,- Sk. VVS v akcií „Čisté obce“ za 551 SK
Občan zaplatí 50% z celkovej sumy. 
Súčasná legislatíva umožňuje starostovi obce kontrolu likvidácie odpadových vôd v obci. Má právo kontrolovať
a ukladať pokuty. Ostáva už len na nás, ako sa zachováme k nášmu okoliu.  
Chceme žiť v zdravom prostredí, dýchať čistý  vzduch a piť nezávadnú vodu? 

Katarína Sýkorová 



Pondelok: 8:00-12:00 

Utorok: 8:00-12:00 13:00-16:00 

Streda: 13:00-18:00 

Štvrtok: 8:00-12:00 

Piatok: nestránkový deň

Starosta obce: Ing. Ľubomír Krajňák

E-mail: krajnak@kysak.sk 

Dane a poplatky: maslejova@kysak.sk  

Pozor, zmena  úradných 
hodín!!! 

www.kysak.sk 

FITNES KYSAK 
Vnútorné pravidlá:
• výdaj kľúčov len registrovaným členom - zápis do knihy návštev  
• jednorazové vstupné 5,- Sk  
• mladším ako 15 rokov vstup povolený len v sprievode staršej regis-
trovanej osoby 
• vstup v prezuvkách, alebo bosý  
• zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje  
• nepoužívať cudzie veci, uteráky, prezúvky, rukavice ...  
• udržiavať čistotu a poriadok  

• v čase návštevy zodpovednosť za 
vybavenie posilňovne  
• výdaj kľúčov: Ondrej Kvaka č.d.47  

Zodpovedný za prevádzku:                 
Marek Bašista, č.d. 391 

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok  16:00 -22:00 
Sobota – Nede ľa    12:00 -22:00

Matri čný úrad Kysak 
Utorok: 8:00-15:45 

Štvrtok: 8:00-12:15 

Matrikárka: michalkova@kysak.sk 

Knižnica 
Pondelok: 8:00-16:00 

Utorok: 8:00-16:00 

Streda: 8:00-17:00 

Štvrtok: 12:00-18:30 

Piatok: nestránkový deň

Knihovní čka: sykorova@kysak.sk 
Internetové stránky: 
www.fara.sk/obisovce 

www.kysak.skaut.org 

www.zskysak.edupage.org 

Obecné zastupite ľstvo:  
Ľubomír Čarný                  carny@kysak.sk 
Ing. Lucia Germanová      germanova@kysak.sk  
Ing. Marko Franko             mfranko@kysak.sk 
Jaroslav Kollár                  kollar@kysak.sk 
Radovan Marton               marton@kysak.sk 
Jakub Mašlej                     maslej@kysak.sk 
Viliam Mižišin                    mizisin@kysak.sk 
Bc. Peter Tabačko            tabacko@kysak.sk 
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MAREC - MESIAC KNIHY 
 Burza stovky kníh za 

symbolickú cenu  
v kysackej knižnici 

V knižnici po čas otváracích  
hodín prístup na internet 

pre študentov !!! 

Veľa úspechov            
pri naberaní 

svalovej hmoty!!!  

☺


