Z Á P I S N I C A č. 03/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 10.10.2018
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 zapisovateľku Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov
menoval Ferdinanda Tokára a Róberta Husztyho. 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 pošta
Územnoplánovacia dokumentácia – aktualizácia
Deň dôchodcov
Oprava lanového mosta
Aktuálne informácie – diskusia - návrhy
Záver

prijaté uznesenie

4/
Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
28.06.2018. 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
štatistické výkazy
potvrdenia
žiadosti
- ( podacie číslo : 178/2018 – 262/2018 )

6/
Poslanci sa zaoberali otázkou potreby aktualizácioe Územnoplánovacej
dokumentácie obce Ptrukša.
7/
Starosta obce informoval prítomných poslancov s priebehom a stavom príprav
akcie „Deň dôchodcov“, ktorá sa uskutoční 14.10.2018.

8/
V rámci uvedeného bodu poslanci diskutovali o podmienkach a spôsobe opravy
lanového mosta.
9/
-

V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
Nové autobusové zastávky
Zrealizované práce na Dome smútku
Výrub orechov
Uvítacia tabuľa obce

10/

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 10.10.2018

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.-

Program zasadnutia

Overovatelia:

Róbert Huszty

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

Ferdinand Tokár

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
03/I/1/2018
03/II/1/2018

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

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

