Z Á P I S N I C A č. 03/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 24.10.2017
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 Róberta Husztyho. Za overovateľov menoval Štefana
Bercika 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.

-

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta
Úprava rozpočtu na rok 2017
Vyhodnotenie Festivalu národností Sirén
Opätovné podanie projektov o NFP
Vybavenie Domu smútku
Príprava Dňa dôchodcov
Aktuálne informácie – diskusia
Záver

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
22.06.2017. 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 : 169/2017 – 265/2017 )
6/ Poslanci sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa úpravy rozpočtu na rok 2017
odzrkadľujúce reálne hospodárenie obce za uplynulé a očakávané obdobie. Jedná sa položky,
ktoré nemohli byť vopred plánované.
-

prijaté uznesenie

7/ Poslanci kladne ohodnotili usporiadanie a priebeh tohtoročného Festivalu národností
Sirén. Drobné nedostatky pri poskytovaní občerstvenia vyplývali z nedorozumenia medzi

poskytovateľom a starostom. Pri prerokovaní tohto bodu odzneli pozitívne ohlasy aj na divadelné
predstavenie Thália v mesiaci september.
8/ V rámci uvedeného bodu starosta oboznámil poslancov s aktuálne podanými projektmi
o NFP z Environfondu a z fondov EÚ. Poukázal na skutočnosť, že riadiaci orgán zrušil výzvu na
podanie projektov na multifunkčné ihriská. Je prísľub na opätovné otvorenie výzvy to znamená,
že pripravený projekt je v talóne.
9/ Poslanci vzali na vedomie skutočnosti súvisiace s vybavením domu smútku
z prostriedkov MF SR. Pozitívne ohodnotili zabezpečenie klimatizácie v miestnosti a súhlasili so
spôsobom zabezpečenia ostatného vybavenia ( obradný pult, obradný stôl, svietniky...)
objednávkou od umeleckého rezbára z Ukrajiny a s využitím služieb rezbára p. Ferenca Györgya.
10/ Poslanci poverili starostu s usporiadaním Dňa dôchodcov po voľbách do VÚC s tým,
že okrem miestnej folklórnej skupiny zabezpečí aj ďalších účinkujúcich. Darčeky pre jubilantov
resp. pre zúčastnených dôchodcov budú zabezpečené v rámci doterajších zvyklostí. O termíne
budú poslanci vyrozumení v predstihu, aby bola zabezpečená ich účasť na podujatí.

-

11/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
úchyt psov v obci
zabezpečenie uvítacej tabule na vstupe do obce
spôsob zabezpečenia pohrebu p. Jitky Molnárovej – finančné krytie v prípade
neočakávaných udalostí
v súvislosti s postavením pamätníka pre zosnulých v 1. a 2.sv. vojne súhlas
s ustanovením komisie na vytvorenie konečného menného zoznamu zosnulých
12/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 24.10.2017

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
Upravený rozpočet na rok 2017

Overovatelia:

Štefan Bercik

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

Ferdinand Tokár

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapisovateľ: Róbert Huszty ..........................................

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
03/1/1/2017
03/2/1/2017
02/2/II/2017

Hlasovanie za
Ferdinand Tokár, Róbert Huszty, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Róbert Huszty, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,
Ferdinand Tokár, Róbert Huszty, Zoltán
Lengyel, Štefan Bercik,

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

