Z Á P I S N I C A č. 04/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 16.09.2009
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 Mikuláša Matyiho . Za overovateľov
menoval Ľudovíta Pásztora a Štefana Kočiša.
2/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
- prijaté uznesenie
3/ Pán starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
03.07.2009. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
4/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- avíza o zaslanej platbe
- potvrdenia
- pozvánky
- stanovisko – výrub dreviny – jaseň
- zmena CP SAD
- voľby do VUC – pokyny
- VZN KSK č. 10/2009, 11/2009
- ponuka detských ihrísk
5/ Starosta navrhol termín konania Dňa dôchodcov na 08.11.2009 so začiatkom
o 14.30 hod. S termínom poslanci súhlasili. Odzneli rôzne návrhy na zabezpečenie
kultúrneho programu ( osloviť hlavne domácich účinkujúcich ), zdôraznili však aby
celkový program nemal smútočný charakter. Ohľadom zabezpečenia stravy starosta
zdôrazňoval na uvedený účel využiť ošípanú poskytnutú predsedom RD na Deň obce.
Na záver sa poslanci dohodli, že tesne pred spracovaním ošípanej po oslovení
starostom poskytnú pomoc pri spracovaní bravčového mäsa.
- prijaté uznesenie
6/ V rámci uvedeného bodu boli poslanci informovaní o finančnom vyhodnotení VII.
ročníka Festivalu národností Sirén. Následne postupne preberali priebeh celého
podujatia a poukazovali na rôzne nedostatky vyskytujúce sa počas dvojdňovej
akcie hlavne čo sa týka parkovania autami, zabezpečenia riadneho spoju autobusov,
voľného pohybu cudzích ľudí v KD v nočných hodinách, atď. Na uvedené nedostatky
zároveň boli predložené aj návrhy na ich vyriešenie. Celkové vyhodnotenie priebehu
festivalu a sprievodných akcií vyznelo zo strany OZ pozitívne.
- prijaté uznesenie
7/ V uvedenom bode obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s finančnými
problémami miestnej samosprávy ale aj s celkovou finančnou situáciou v oblasti

samospráv v SR. Základné informácie vzhľadom na budúcoročný predpokladaný
vývoj daňových príjmov podal aj pán Ing. Jakab Peter riaditeľ DÚ vo Veľkých
Kapušanoch. Starosta upozornil poslancov , že s uvedeným krízovým stavom sa
môžeme vyrovnať len so zodpovedným prístupom k zostavovaniu budúcoročného
rozpočtu obce. Zároveň boli upozornení na potrebu zostavenia programového rozpočtu
na nasledujúce tri roky.
8/ Starosta upozornil poslancov, že na nasledujúcom zasadnutí bude programovým
bodom aj schválenie VZN na rok 2010. Požiadal členov OZ aby upriamili pozornosť
hlavne na možnosti pri určení sadzieb daní, doladenie VZN o držaní psov ( sprísniť ),
zdôraznene požiadal hlavne členov rybárskeho zväzu aby jednotlivé ceny a pravidlá
týkajúce sa rybolovu na jazierku Palagča v dostatočnom časovom predstihu dôkladne
pripravili aby sa dali ešte pred prijatím VZN prekonzultovať aj s odborníkmi. V rámci
tohto bodu boli prednesené aj návrhy na zvýšené sadzby pokút pre obyvateľov, ktorí
VZN opakovane porušujú.
9/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
- spor medzi Alicou Bodnárovou a Martou Pásztorovou – prijaté uznesenie
- predaj rodinných domov v obci
- zneužívanie verejných priestorov na ukladanie stavebného materiálu
- prečnievanie konárov ovocného stromu v ulici Kisvég
- bezdôvodný pohyb cudzích ľudí ( rómskeho pôvodu ) po uliciach obce aj vo
večerných hodinách
- žiadosť občana ( A.Matyi ) o rezervovanie hrobového miesta ( miesto bolo
vyznačene s drevenými kolíkmi v priestore pred zvonicou na obecnom cintoríne )
10/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 16.09.2009

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
zvolanie komisie pre verejný poriadok na 18.09.2009 vo veci držania psa pani
Bodnárovou
finančné zúčtovanie dvojdňovej akcie – Festival národností Sirén
termín a spôsob uskutočnenia Dňa dôchodcov

3.4.-

Overovatelia:

Štefan Kočiš

Ľudovít Pásztor

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

...........................…

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

Zapísal: Matyi Mikuláš
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