
4.12.2014 16:00zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie č. 

Obecné zastupite ľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

64

Poveruje

číslo:

p. Jaroslava Kollára. za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

64 / 65 / 2014

plat starostovi obce Kysak Ing. Ľubomírovi  Krajňákovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení  o plate starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky vynásobený koeficientom podľa  počtu obyvateľov obce plus 
navýšenie o 30% z platu s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.

64 / 70 / 2014

Berie na vedomie

číslo:

zapisovateľkou obecného zastupiteľstva je pracovníčka OcÚ - p. Anna Mašlejová.64 / 57 / 2014

výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.64 / 58 / 2014

vystúpenie novozvoleného  starostu obce Ing. Ľubomíra Krajňáka.64 / 61 / 2014

rozhodnutie starostu obce o zástupcovi  starostu obce, ktorým sa stáva p. Jaroslav Kollár.64 / 63 / 2014

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 a návrh rozpočtu na rok 2015..64 / 74 / 2014

Konštatuje, že

číslo:

novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Krajňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.64 / 59 / 2014

novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v obci Kysak zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva :
1. Marek Bašista
2. Ing. Marko Franko
3. Michal Jánošík
4. Jaroslav Kollár
5. Ing. Silvia Kováčová 
6. Michal Novák
7. Ľudovít Pavela 
8. Adam Porubčan

64 / 60 / 2014

Zriaďuje

číslo:

1.Komisiu vzdelávania, kultúry a športu
2.Komisiu stavebnú, sociálnu a verejný poriadok 
3.Komisiu finančno-rozpočtovu, výstavby a rozvoja obce:
4.Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 
357/2004 Z.z.

64 / 66 / 2014

Schva ľuje

číslo:

program OZ tak, ako bol navrhnutý starostom obce.64 / 62 / 2014
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predsedu - komisie vzdelávania, kultúry a športu - Michal Novák
predsedu - komisie stavebnú, sociálnu a verejný poriadok - Ing. Silvia Kováčová
predsedu - komisie finančno-rozpočtovu, výstavby a rozvoja obce - Ing. Marko Franko
predsedu - komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa 
zákona č. 357/2004 Z.z.- Jaroslav Kollár
členovia - Marek Bašista, Michal Novák, Ing. Silvia Kováčová, Michal Jánošík, Adam Porubčan, Ľudovít 
Pavela, Ing. Marko Franko

64 / 67 / 2014

zástupcu sobášiaceho Ing. Marka Franka64 / 69 / 2014

dodatok č. 2 k VZN 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.64 / 71 / 2014

dodatok č. 1 k  VZN č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti podľa predložného návrhu.64 / 72 / 2014

VZN č. 3/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska so schválenými zmenami.64 / 73 / 2014

rozpočet obce Kysak na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 s navrhnutými zmenami,ktoré tvoria 
prílohu tejto zápisnice.

64 / 75 / 2014

rozpočet Základnej školy na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,2017.64 / 77 / 2014

navýšnie platu o 20 % hlavnej kontrolórke obce za rok 201464 / 78 / 2014

Súhlasí

číslo:

s nezriadením obecnej rady64 / 64 / 2014

s JFD vo výške 150 € na úpravu oplotenia pre pani Margitu Mackovú, bytom Kysak s.č. 128.64 / 68 / 2014

s neuplatňovaním programového rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,201764 / 76 / 2014

Overil: Zapísal:návrhová komisia:

Schválil:
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

Dňa: 4.12.2014

Kováčová Silvia, Ing.

Bašista Marek

Mašlejová Anna
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