Z Á P I S N I C A č. 01/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 18.02.2020
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 4 /viď
prezenčnú listinu/.
2/ Starosta určil za zapisovateľku Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval Ing.
Františka Jakaba a Štefana Bercika. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
3/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta
ÚPD obce Ptrukša
Stolnotenisový turnaj
Aktuálne informácie – diskusia – návrhy
Záver

-

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
16.12.2019. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
5/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- štatistické výkazy
- potvrdenia
- Žiadosti
- ( podacie číslo : 1/2020 – 88/2020 )
6/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali problematikou vypracovania UPD
obce Ptrukša. Pani Ing. Arch. Marianna Bošková im poskytla všetky informácie týkajúce sa
vypracovania UPD a podania žiadosti o poskytnutie NFP na jeho vypracovanie.
. prijaté uznesenie
7/ Poslanci boli oboznámení diskutovali o otázke zorganizovania každoročne
opakujúceho sa stolnotenisového turnaja. Upresnili základné podmienky. Presný dátum zatiaľ
neurčili.
8/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- Zmena termínu tohtoročného Festivalu Sirén na 5.júla 2020
9/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 18.02.2020

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.-

Program zasadnutia

2.-

a) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko Okresného úradu v Košiciach, Odbor výstavby a bytovej politiky č.
OU-KE-OVBP1-2020/016146-003 zo dňa 04.02.2020 k posúdeniu Zadania pre
spracovanie Územného plánu obce Ptrukša,
b) s ú h l a s í
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zadania pre
spracovanie Územného plánu obce Ptrukša,
c) s c h v a ľ u j e
podľa §20 ods.(7) písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Zadanie
pre spracovanie Územného plánu obce Ptrukša,
d) ž i a d a
starostu obce zabezpečiť ďalšie etapy územnoplánovacej dokumentácie
Územného plánu obce Ptrukša.

3.-

a) podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie etapy: Koncept riešenia
Územného plánu obce Ptrukša,
b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na
účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce,
c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce
Ptrukša potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Overovatelia:

..............................

Ing. František Jakab

...........................…

Bercik Štefan

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapisovateľ:

................................................

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
01/I/1/2020
01/II/1/2020
01/II/2/2020
01/II/3/2020

Hlasovanie za
Alexandra Tirpáková, Ing.Peter Jakab,
Ing. František Jakab, Štefan Bercik,
Alexandra Tirpáková, Ing.Peter Jakab,
Ing. František Jakab, Štefan Bercik,
Alexandra Tirpáková, Ing.Peter Jakab,
Ing. František Jakab, Štefan Bercik,
Alexandra Tirpáková, Ing.Peter Jakab,
Ing. František Jakab, Štefan Bercik,

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

