Z Á P I S N I C A č. 03/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 03.07.2009
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7
/viď prezenčnú listinu/. Za zapisovateľa určil Pandyho Gabriela. Za overovateľov
menoval Lengyela Zoltána a. Matyiho Mikuláša
2/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
- prijaté uznesenie
3/ Pán starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
27.05.2009. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
4/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- oznámenie o rozhodnutí komisie MP SR
- avíza o zaslanej platbe
- potvrdenia
- pozvánky
- žiadosť o súčinnosť
5/ Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého auditora. Kontrola bola vykonaná
za účtovné obdobie roku 2008.
- prijaté uznesenie
6/ V rámci uvedeného bodu boli poslanci informovaní o nových atrakciách. Boli
upresnené časové harmonogramy, organizačné pokyny, boli rozdelené úlohy priamo
jednotlivým poslancom menovite. Vyjadrili súhlas s plánom realizovania akcie Deň
obce s tým, že sobotňajší program ( popoludnie ) bude upresnený až po jednaní s TJ
Ptrukša.
7/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
koncert Tomáša Gábora v Malom Horeši, anonym osočujúci viacerých členov OZ,
možnosť sponzorovania festivalu firmou SAD, odpustenie poplatku za prenájom KD
dlhodobému sponzorovi obce.
- prijaté uznesenie
10/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 03.07.2009

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.-

program zasadnutia
správu nezávislého auditora za účtovné obdobie roku 2008 – bez výhrad
neuplatňovať bod číslo 3 a ) VZN 2/2009 na akciu zo dňa 04.07.2009

Overovatelia:

Lengyel Zoltán

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

Matyi Mikuláš

..........................…

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

Zapísal: Pandy Gabriel

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina

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

