Z Á P I S N I C A č. 02/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 19.06.2019
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 zapisovateľa Štefana Bercika. Za overovateľov menoval Ing.
Františka Jakaba 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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Multifunkčné ihrisko - prejednanie a prijatie uznesenia týkajúceho sa projektu multifunkčného ihriska vrátane
spôsobu prefinancovania
Festival národností Sirén
Aktuálne informácie – diskusia – návrhy
Záver

7.
8.
9.

-

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
08.05.2019. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
-

prijaté uznesenie

5/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- pozvánky
- potvrdenia
- žiadosti
- rozhodnutia
- výzvy ( starosta zvlášť objasnil požiadavku zo strany f. Danae East )
-

( podacie číslo : 139/2019 – 178/2019 )

6/ Poslanci sa v rámci uvedeného bodu zaoberali otázkou realizácie projektu
multifunkčného ihriska vrátane spôsobu prefinancovania tohto projektu. Starosta
opätovne vymenoval dôvody na určenie miesta realizácie projektu v súlade so stavebným
povolením t.j. v priestore pred amfiteátrom. Starosta prítomným poslancom prečítal
ponuky firiem, ktoré sa mienia zúčastniť výberového konania. Zdôraznil, že v prípade
nedostatočnej výšky podpory zo strany ÚV SR je možnosť vybudovať MFI v plnom
rozsahu s tým, že dodávateľská firma ponúka pomoc pri financovaní chýbajúcej časti
prostredníctvom bezúročných splátok rozdelených na 3 roky.
- prijaté uznesenie
1

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

7/ Starosta informoval prítomných s podrobnými informáciami týkajúcimi sa festivalu
národností Sirén, ktorý sa bude konať 14.07.2019. Poslanci navrhli a schválili
poskytnutie občerstvenia obyvateľom obce v rozsahu ako bolo v predchádzajúcom roku.
- prijaté uznesenie
8/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- prevedenie postreku proti komárom
- dodávka strojného zariadenia pre obec z prostriedkov Environfondu ( traktor, náves,
čelný nakladač)
- vzhľadom na nízky počet pracovníkov zaradených na menšie obecné služby starosta
požadoval zo strany poslancov pomoc pri naliehavých prácach
9/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 19.06.2019

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
a) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP – Multifunkčné
ihrisko na parcele číslo 83/7
b) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt
c) Financovanie zostávajúcej časti ceny projektu prostredníctvom bezúročných
splátok navrhnutých dodávateľom resp. pomocou municipiálneho úveru
Poskytnutie občerstvenia obyvateľom na Festivale národností Sirén

3.-

Ing. František Jakab ..............................

Overovatelia:

Ferdinand Tokár

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapisovateľ:

Štefan Bercik

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

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

Číslo
uznesenia
02/I/1/2019

02/II/1/2019
02/II/2/2019
02/II/3/2019

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

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

Ing. Peter Jakab

0

0

0

