Z Á P I S N I C A č. 03/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 23.10.2019
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 zapisovateľku Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval Ing. Petra
Jakaba a Štefana Bercika. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa zasadnutie konalo
v maďarskom jazyku.
3/ Poslanci jednohlasne schválili rozšírený program zasadnutia o body č. 6 a7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

-

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Vypracovanie ÚPD
Projekt na zateplenie MŠ
Deň dôchodcov
Príprava na rozpočet
Aktuálne informácie – diskusia – návrhy
Záver

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného 19.06.2019.
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
( podacie číslo : 179/2019 – 279/2019 )
6/ Poslanci sa v rámci uvedeného bodu zaoberali otázkou potreby vypracovania novej
územnoplánovacej dokumentácie. Keďže v katastri obce už nastali a sú aj plánované zmeny je
nevyhnutné vypracovanie novej UPD. Aj aktuálna možnosť získať NFP z prostriedkov ministerstva
dopravy pozitívne ovplyvňuje návrh na vypracovanie UPD.
-

1

prijaté uznesenie

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

7/ Starosta informoval prítomných s možnosťou a formou realizácie zateplenia materskej školy.
Informoval poslancov o rizikách uskutočnenia projektu vzhľadom na krátkosť času a vzhľadom na
nevhodné poveternostné podmienky. Zároveň zdôraznil, že je potrebné zabudovať aj položky, ktoré
sú pre Environfond neoprávnenými. Jedná sa o drobné položky, ktoré sú však k funkčnosti stavby
potrebné.
-

prijaté uznesenie

8/ Poslanci boli podrobne informovaní s plánovaným podujatím „ Deň Dôchodcov“ ( zabezpečenie
stravy, kultúrny program, organizačné pokyny,... )
9/ Ďalším bodom programu bola príprava na budúcoročný rozpočet, ktorý bude tak ako po iné
obdobia vychádzať z údajov hospodárenia obce za predchádzajúce účtovné obdobie.
10/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- výrub stromov na p.č. 117 ( park )
- podanie žaloby zo strany firmy DANAE – neuhradená faktúra
- zorganizovanie spoločného fotenia do publikácie, v ktorej budú podchytené samosprávy
nachádzajúce sa v južnej časti Slovenska
11/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 23.10.2019

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
V zmysle §17 ods.2 bod c) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon ) v platnom znení, obstaranie Územného plánu obce Ptrukša.
Zabezpečenie financovania vlastného vkladu vo výške min. 5 %, neoprávnených výdavkov
(neuznané zo strany Environfondu) a výdavkov vzniknutých v dôsledku rozdielnej ceny
medzi rokom 2015 a rokom 2019 projektu č. 139890 „Zníženie energetickej náročnosti
obecných budov Ptrukša – MŠ“ z vlastných zdrojov.

III.

OZ v Ptrukši poveruje starostu obce:

1.-

Zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Ptrukša v zmysle zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v platnom znení.

Overovatelia:

Ing. Peter Jakab

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

Štefan Bercik

...........................…

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

Mgr. Andrea Simková

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
03/I/1/2019

03/II/1/2019

03/II/2/2019

03/II/3/2019

03/III/1/2019

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

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

