Z Á P I S N I C A č. 03/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 28.10.2013
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 5 /viď
prezenčnú listinu/.
2/ Starosta určil za zapisovateľa Ing. Petra Jakaba. Za overovateľov menoval
Gabriela Pandyho a Ferdinanda Tokára. 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.
10.
11.
12.
13.

-

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
1
Došlá pošta
Modernizácia VO v obci Ptrukša – informácie o stave výberu dodávateľa a o navrhovaných
zmenách v projekte
Festival národností Sirén 2013 - vyhodnotenie
Deň dôchodcov
Správa nezávislého auditora – za rok 2012
Navrhované zmeny v rozpočte na rok 2014
Navrhované zmeny vo VZN pre rok 2014
Aktuálne informácie
Záver

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
04.06.2013. 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
-

1

( podacie číslo : 185/2013 – 375/2013 )

Možnosť oboznámenia sa s došlou poštou je ½ hodiny pred začiatkom zasadnutia v zasadačke OcÚ

6/Starosta oboznámil prítomných poslancov so stavom realizácie projektu
„Modernizácia VO v obci Ptrukša“. Informoval prítomných na základe odporúčania SIEA
o nutnosti opakovania výberu dodávateľa na realizáciu projektu. Zároveň vyslovil názor, že
získaný čas chce využiť na zmenu svietidiel ( výbojkové na LED ).
7/ Poslanci sa zaoberali otázkami týkajúcimi vyhodnotenia Festivalu národností Sirén,
ktorý sa konal 14.júla 2013. Počas prejednávania tohoto bodu poslanci vyhodnotili celkove
akciu ako pozitívnu. Upozornili však aj na drobné nedostatky. Kladne hodnotili hlavne
skutočnosť, že po finančnej stránke je celá akcia vysporiadaná.
8/ Termín realizácie Dňa dôchodcov bol určený na 03.11.2013 so začiatkom o 14.00
hod. Starosta požiadal členov OZ, aby sa podľa možnosti uvedenej akcie zúčastnili od 13.30
hod. Starosta oboznámil poslancov so spôsobom poskytnutia stravy ( svojpomocne ),
kultúrneho programu a obdarovania jubilantov.
9/ Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého auditora za rok 2012. Zároveň
starosta poskytol možnosť jednotlivým členom OZ ( hlavne členom FK ) na preštudovanie
rozšírenej verzie auditorskej správy.
10/ Starosta vyzval poslancov na včasné ( a pokiaľ je to možné písomné ) poskytnutie
návrhov na jednotlivé zmeny v rozpočte na rok 2014. Upozornil poslancov, že nové návrhy
zo strany úradu budú včas zverejnené na úradnej tabuli na internetovej stránke obce.
11/ Starosta vyzval poslancov na včasné ( a pokiaľ je to možné písomné ) poskytnutie
návrhov na jednotlivé zmeny vo VZN na rok 2014. Upozornil poslancov, že nové návrhy zo
strany úradu budú včas zverejnené na úradnej tabuli na internetovej stránke obce.
12/ V rámci aktuálnych informácií sa zaoberali nasledovnými otázkami:
- voľby do orgánov samosprávnych krajov
- prípadná účasť na plese usporiadanom v prospech miestnej materskej školy
- potreba vyčistenia studne na obecnom cintoríne
13/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 28.10.2013

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.-

Program zasadnutia
Plánované zmeny v projekte „Modernizácia VO v obci Ptrukša“

III.
1.-

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

Správu nezávislého auditora za rok 2012

Overovatelia:

Pandy Gabriel

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

Tokár Ferdinand

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapísal:

Ing. Jakab Peter

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

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

Číslo
uznesenia
1/I/3/2013

1/II/3/2013

2/II/3/2013

1/III/3/2013

Hlasovanie za
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel,
Ferdinand Tokár
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel,
Ferdinand Tokár
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel,
Ferdinand Tokár
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel,
Ferdinand Tokár

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

