
13.12.2010 17:00zo  zasadnutia OZ konaného dňa: o

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku:

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Berie na vedomie

číslo:

Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce uskutočnených dňa 
27.11.2010.

286

OZ berie na vedomie správu starostu obce Ing. Ľubomíra Krajňáka.289

OZ berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o zástupcovi  starostu obce, ktorým sa 
stáva p. Jaroslav Kollár.

290

Konštatuje, že

číslo:

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

287

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v obci Kysak zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva :
1.Marek Bašista, 
2.Ľubomír Čarný, 
3.Ing. Marko Franko, 
4.Jaroslav Kollár, 
5.Ing. Silvia Kováčová, 
6.Radovan Marton, 
7.Michal Novák,
8. Bc. Martin Rybka.
ktorí slávnostne podpísali.

288

Zriaďuje

číslo:

OZ zriaďuje trojčlennú obecnú radu.291

OZ zriaďuje tieto komisie :
1. Komisia vzdelávania, kultúry a športu
2.Komisia stavebná, sociálna a verejný poriadok 
3.Komisia finančno-rozpočtová, výstavby a rozvoja obce:
4.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
podľa zákona č. 357/2004 Z.z.

293

Volí

číslo:

OZ volí členov Obecnej rady obce Kysak v tomto zložení : 
Jaroslav Kollár
Ing. Marko Franko
Marek Bašista

292

OZ volí predsedu komisie vzdelávania, kultúry a športu - Michala Nováka294

OZ volí predsedu komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku - Ing. Silviu 
Kováčovú.

295

OZ volí predsedu komisie finančno-rozpočtovej a rozvoja obce - Bc. Martina Rybku.296

OZ volí za predsedu komisie na ochranu vrejného záujmu pri výkone funkcií verejných 297

Stránka 1 z 2



funkcionárov odľa zákona č. 357/2004 Z.z. - Jaroslava Kollár,
a členov komisie  : Marek Bašista, Ľubomír Čarný, Ing. Marko Franko, Ing. Silvia 
Kováčov,  Radovan Marton, Michal Novák, Bc. Martin Rybka.

Schvaľuje

číslo:

OZ schválilo ku základnému platu starostu obce, ktorý mu vyplýva zo zákona a 
koeficient zvýšenia o 1,33.

301

OZ schvaľuje uznesenie OZ tak, ako ho prečítala členka návrhovej komisie.302
Ukladá

číslo:

Starosta obce ukladá predsedom komisí predložiť na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva.

298

Súhlasí

číslo:

OZ súhlasí so zástupcom sobášiaceho - Ing. Markom Frankom.299

OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN 5/2008 - dane a poplatky tak, bez zmien, tak ako to 
navrhla obecná rada a finančná komisia

300

Overil: Zapísal:Čarný Ľubomír

Marton Radovan

Mašlejová Anna
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