Z Á P I S N I C A č. 03/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 29.10.2012
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7 /viď
prezenčnú listinu/.
2/ Starosta určil za zapisovateľku Mgr. Andrea Simkovú. Za overovateľov menoval
Zoltána Marciho a Gabriela Pandyho. 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.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Monitorovacia správa k 30.06.2012
Vyhodnotenie Festivalu národností Sirén
Deň dôchodcov
Príprava VZN a rozpočtu na rok 2013- určenie dátumu zasadnutia
Aktuálne informácie
Záver

-

prijaté uznesenia

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
29.06.2012. 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
- štatistické výkazy
- potvrdenia
-

( podacie číslo : 248/2012 – 418/2012 )

6/ Poslanci boli oboznámení s monitorovacou správou k 30.06.2012 programového
rozpočtu na roky 2012-2014. Jej obsah vzali na vedomie.
- prijaté uznesenie

7/ Poslanci sa zaoberali vyhodnotením Festivalu národností Sirén, ktorý sa konal
15.07.2012. Festival aj športový deň vyhodnotili kladne. Napriek nepriaznivému počasiu mal
festival vysokú návštevnosť a aj technické obslužné zabezpečenie na dostatočnej úrovni.
Poslanci boli oboznámení so spôsobom finančného zabezpečenia uvedenej akcie.
8/ Deň dôchodcov sa bude konať 25.11.2012 o 14.00 hod. v miestnom kultúrnom
dome. Detaily týkajúce sa občerstvenia , darčekov pre jubilantov, kultúrneho programu, atď.
bude mať na starosti starosta obce.
9/ Poslanci určili termín posledného riadneho zasadnutia OZ , ktoré sa bude konať
v termíne od 13-16.12.2012. Poslanci na ňom predložia svoje pozmeňovacie návrhy
existujúcich VZN a rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie. Starosta upozornil
poslancov na potrebu riešenia sporných daní a poplatkov týkajúcich sa odvozu odpadu
a držania psov.
10 / V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- stav projektov podaných obcou resp. plánovaných podať
- riešenie výmeny poškodených skiel na autobusových zastávkach
- riešenie odtoku vody na parcele č. 488
- predĺženie možnosti zavedenie verejného vodovodu za 1 Eur
- organizovanie plesu v prospech miestnej MŠ ( poslanci sa dohodli na spoločnej
účasti OZ s tým, že náklady na občerstvenie a vstupné uhradia z vlastných
prostriedkov)
11/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 29.10.2012

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.2.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.-

Program zasadnutia
Účasť OZ na plese v prospech MŠ

Overovatelia:

Zoltán Marci

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

Gabriel Pandy

...........................…

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

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
03/I/1/2012

03/I/I1/2012

03/II/1/2012

03/II/2/2012

Hlasovanie za
Lengyel Zoltán,, Tokár Ferdinand,
Marci Zoltán, Bercik Štefan, Ing. Jakab
Peter, Róbert Huszty, PandyGabriel
Lengyel Zoltán,, Tokár Ferdinand,
Marci Zoltán, Bercik Štefan, Ing. Jakab
Peter, Róbert Huszty, PandyGabriel
Lengyel Zoltán,, Tokár Ferdinand,
Marci Zoltán, Bercik Štefan, Ing. Jakab
Peter, Róbert Huszty, PandyGabriel
Lengyel Zoltán,, Tokár Ferdinand,
Marci Zoltán, Bercik Štefan, Ing. Jakab
Peter, Róbert Huszty, PandyGabriel

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

