
Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania,  

 dovoľte mi, aby som sa na úvod srdečne poďakoval všetkým Kysačanom,  za to, že mi 

dali svoj hlas a naďalej ma poctili svoju dôverou.  

 Ďakujem predsedom, členom miestnej, dvoch okrskových a špeciálnej volebnej 

komisií a ich zapisovateľkám za to, že si zodpovedne splnili všetky povinnosti pri 

komunálnych voľbách v Kysaku a tie mali bezproblémový priebeh. 

Blahoželám staronovým poslancom Marekovi Bašistovi, Jarovi Kollárovi, Adamovi 

Porubčanovi, Anke Dudrovej, Markovi Frankovi, Silvii Kováčovej, k opätovnému zvoleniu. 

Blahoželám novým poslancom Beáte Székelyovej a  Milošovi Dindovi  k ich zvoleniu 

do funkcie. Prajem im veľa zdravia a teším sa na konštruktívnu spoluprácu.  

Lúčim sa s poslankyňou Veronikou Zohnovou, ktorá sa prejavila ako špičkový 

manažér. Z dotačnej schémy INTERREG medzinárodnej spolupráce s Maďarskom 

zabezpečila 4 nové bunky pre spoločenské priestory pri futbalovom ihrisku a zorganizovala 

spoločné jednania a stretnutia v partnerskou maďarskou obcou Füzérradvány. Počas 2 rokov 

trvania projektu sa dokázala úspešne vysporiadať  s veľkou byrokraciou a obmedzeniami 

v súvislosti s koronavírusom. Veronika ďakujem. 

Lúčim sa s poslancom Ľudovítom Pavelom,  ktorý bol nápomocný v právnych otázkach 

pri koncipovaní zmlúv, všeobecných záväzných nariadení obce a vedení exekúcii. Ľudo 

ďakujem. 

Prajem im obom veľa úspechov v osobnom živote a verím, že nám budú naďalej 

nápomocní pri našich aktivitách. 

Ďakujem doterajším poslancom za obetovaný čas v prospech obce, za odvedenú 

prácu v obecnom zastupiteľstve a v komisiách, ako aj  ostatným aktivistom komisií.  

Minulé volebné obdobie 2018 – 2022 bolo  poznamenané hlavne obmedzeniami 

v súvislosti s opatreniami k zamedzeniu šírenia koronavírusu, povodňou v októbri 2020 a 

v závere bolo poznačené vypuknutím vojny na Ukrajine. 

Hlboko si vážim prácu poslaneckého zboru v minulom volebnom období, ktorý sa 

prejavil ako vysoko sociálne zmýšľajúci – zachoval a dotoval zdravotnú starostlivosť v obci, 

denný stacionár pre dôchodcov, stravovanie s donáškou. Po vypuknutí vojny na Ukrajine  

okamžite rozhodol o zrekonštruovaní troch priestorov na núdzové ubytovanie odídencov 

s kapacitou 22 miest. Na túto rýchlu reakciu zareagovala firma STRABAG nákupom nábytku 

a elektrických spotrebičov vo výške 9335 EUR. 

  

Poslanecký zbor bol vysoko finančne a majetkovo zodpovedný  pri tvorbe rozpočtov 

a rozpočtových opatrení, ktoré boli vždy postavené tak, aby sa obec nezdĺžila, aby sme 

stavali a rekonštruovali len do tej výšky načo máme. Preto máme hlavne novú Materskú 

školu, Nové bunky pri futbalovom ihrisku, zrekonštruované obecné budovy, zrealizovanú 1. 

etapu kanalizácie a pripravenú lokalitu pre výstavbu rodinných domov. 

Poslanecký zbor bol vysoko prajný pre organizovanie a dotovanie kultúrnej, športovej 

a spoločenskej činnosti v obci – dotoval futbalistov, orientátorov, dôchodcov, spevokoly, 

cyklistov, tanečníkov, hasičov, detské cirkevné tábory, posilňovňu a jednorazovými 



finančnými dávkami pomáhal svojim občanom v núdzi. Bol organizátorom tradičných akcií 

Dňa detí, Dňa matiek, Dovidenia leto, Mesiaca úcty k starším a Vianočných trhov. Už 17 

rokov spolufinancuje obnovou národnej pamiatky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej.  

Veľká vďaka patrí môjmu obecnému úradu, kde došlo v minulých rokoch ku 

generačnej výmene. Odchádzajúce kolegyne Anka Mašlejová a Beáta Székelyová si 

vychovali svoje nástupkyne tak, že prechod bol bezproblémový. Odovzdali im všetky svoje 

skúsenosti a doteraz im dávajú cenné rady. Ďakujem Vám Anka a Beáta prajem Vám veľa 

zdravia a krásny dôchodok v kruhu rodiny. 

Zbilancovali sme prácu odvedenú v minulom volebnom období 2018-2022 

a zverejníme ju v televíznom infokanáli a web stránke obce Kysak. 

Ďakujem za pozornosť,          

Ľubomír Krajňák, starosta obce Kysak 


