Z Á P I S N I C A č. 02/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 28.06.2018
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 zapisovateľa Ing. Petra Jakaba. Za overovateľov menoval Štefana
Bercika a Zoltána Lengyela. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa zasadnutie konalo
v maďarskom jazyku.
3/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Určenie počtu poslancov OZ obce Ptrukša na volebné obdobie 2018-2022
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ptrukša na volebné obdobie 2018-2022
Festival národností Sirén ( zabezpečenie organizácie )
Aktuálne informácie – diskusia - návrhy
Záver

prijaté uznesenie

4/
Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
23.04.2018. 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
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
štatistické výkazy
potvrdenia
Žiadosti
- ( podacie číslo : 126/2018 – 177/2018 )

6/
Poslanci sa zaoberali otázkou určenia počtu volebných obvodov a počtu poslancov
obecného zastupiteľstva obce Ptrukša na nasledujúce volebné obdobie t.j. na roky 2018-2022
- prijaté uznesenie
7/
Poslanci sa zaoberali otázkou určenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ptrukša na
volebné obdobie 2018-2022
- prijaté uznesenie

1

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

8/
V rámci uvedeného bodu poslanci diskutovali o organizačných podmienkach
Festivalu národností Sirén. Upresnili športový program na sobotu 07.07.2018, keď sa budú konať
športové súťaže- rybárske preteky, bežecké preteky, preteky v člnkovaní.
prijaté uznesenie
9/
V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- Zmeny v rozpočte resp. navýšenie výdavkov na DHZ – prijaté uznesenie
- Návšteva predstaviteľov obcí a miest Použia

10/

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 28.06.2018

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
Navýšenie rozpočtu na výdavky DHZ

III.

OZ v Ptrukši určuje:

1.- v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Ptrukša : 5, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec
2.- v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Ptrukša takto : 100%

Overovatelia:

Štefan Bercik

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

Zoltán Lengyel

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapisovateľ: Ing. Jakab Peter ......................................
ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
02/I/1/2018
02/II/1/2018
02/II/2/2018
02/III/1/2018
02/III/2/2018

Hlasovanie za
Ferdinand Tokár, Ing. Peter Jakab, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter,
Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

