
22.12.2006 17:30zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Berie na vedomie

Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce uskutočnených dňa 
27.11.2010

1

OZ berie na vedomie správu starostu obce.4

Konštatuje, že

Novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Krajňák zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu obce.

2

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: Marek Bašista, Ľubomír Čarný, Ing. Marko 
Franko, Jaroslav Kollár, Ing. Silvia Kováčová, Radovan Marton, Michal Novák, 
Bc. Martin Rybka

3

Zriaďuje

OZ zriaďuje trojčlennú obecnú radu.8

OZ zriaďuje na  volebné obdobie 2007-2011 
tieto komisie
a) finančno-rozpočtovú a rozvoja obce  
b) stavebnú, sociálnu a verejného poriadku
c) vzdelávania, kultúry a športu

12

Volí

OZ volí za zástupcu starostu obce p. Jaroslava Kollára7

OZ volí do obecnej rady tých členov :
Ing. Lucia Germanová
p. Jaroslav Kollár
Bc. Peter Tabačko

9

OZ volí do jednotlivých komisí týchto predsedov 
a) Ing. Lucia Germanová-predseda komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja 
obce  
b) Viliama Mižišin-predseda komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku
c) Ing. Marko Franko–predseda komisie vzdelávania, kultúry a športu

13

OZ  volí za zástupcu sobášiaceho pána Viliama Mižišina.14

Schvaľuje

Novozvolené OZ schvaľuje do návrhovej komisie5

Novozvolené OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice6

OZ schvaľuje k základnému platu starostu obce, ktorý mu výplýva zo zákona 
odmenu vo výške 15%.

15

Ukladá

OZ ukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva 
z radov poslancov a občanov obce.

31.01.200710 splniť do:
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Odporúča

Volebná komisia odporúča starostovi obce posúdiť v súčinnosti  
s predsedami komisií potrebu aktualizácie základných vnútorných 
organizačných 
noriem obce - organizačný poriadok, rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií, zásady činnosti komisií, ako aj všeobecné záväzné
nariadenia obce a v prípade potreby predložiť návrhy na ich doplnenie 
a novelizovanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva v termíne do 31.1.2007.

31.01.200710 splniť do:

OZ odporúča starostovi obce pripravovať zasadnutia OZ aspoň raz za 6 
týždňov.

16

Overil: Zapísal:Tabačko Peter, Bc.

Marton Radovan

Mašlejová Anna
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