Z Á P I S N I C A č. 03/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 03.07.2020
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 zapisovateľa Mgr. Andreu Simkovú . Za overovateľov menoval
Ferdinanda Tokára a Ing. Petra Jakaba. 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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Výročná správa
Záverečný účet obce
Správa komisie na ochranu verejného poriadku pri výkone funkcií funkcionárov obce o plnení povinností starostu
obce vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení
9. Prevádzkový poriadok MFI
10. Uvedenie MFI do prevádzky
11. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy
12. Záver

-

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
31.03.2020. 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 : 89/2020 – 207/2020)
6/ Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2019, ktorú vzali na
vedomie.
- prijaté uznesenie
7/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce o plnení rozpočtu k 31.12.2019,
ktorého podkladom je plnenie rozpočtu obce za sledované obdobie. Na základe uvedených
1

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

podkladov jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2019. Poslanci v rámci tohoto bodu
schválili tvorbu rezervného fondu výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6
zákona č. 583/2004 Z.z.
-

prijaté uznesenia

8/ V rámci uvedeného bodu komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
funkcionárov obce konštatovala , že starosta obce si splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo
zákona č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení v zákonnej lehote.
-

prijaté uznesenie

9/ Poslanci pripomienkovali „Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci
Ptrukša“, ktorý následne s menšími doplnkami schválili.
- prijaté uznesenie
10/ Oficiálne uvedenie MFI poslanci po dohode so starostom naplánovali na 15.08.2020
v rámci celodenného športového podujatia. Poverili starostu obce so zabezpečením
občerstvenia pre obyvateľov obce a menšej atrakcie pre miestne deti.
11/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- riešenie problematiky voľného pohybu psov
- zorganizovanie brigády poslancov
13/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 03.07.2020

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.2.3.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené
Výročnú správu za rok 2019
Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov
obce o splnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v
aktuálnom znení starostom obce

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.4.-

Program zasadnutia
Záverečný účet obce za rok 2019- bez výhrad
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Ptrukša
Tvorbu rezervného fondu výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16
ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.

Overovatelia:

Ferdinand Tokár

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

Ing. Peter Jakab

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapisovateľ: Mgr. Andrea Simková

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

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina
3. Záverečný účet obce
4. Výročná správa
5. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Ptrukša

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

Hlasovanie za
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár
, Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab,
Štefan Bercik, Ferdinand Tokár

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

