Z Á P I S N I C A č. 03/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 13.12.2014
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács. Zvlášť
privítal pána Štefana Michalka, predsedu miestnej volebnej komisie. Konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 5 /viď prezenčnú listinu/.
Z dôvodu, že členovia novozvoleného obecného zastupiteľstva boli členmi predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva starosta navrhol po ustanovujúcom zasadnutí plynulo pokračovať
ďalším pracovným zasadnutím OZ.
2/ Starosta určil za zapisovateľku Mgr. Andrea Simkovú. Za overovateľov menoval
Štefana Bercika a Róberta Husztyho . Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
3/ Predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 15.11.2014. Novozvolenému starostovi
a poslancom odovzdal osvedčenia o zvolení.
- prijaté uznesenie
4/ Novozvolený starosta obce Alexander Takács, zložil zákonom predpísaný sľub
a podpisom ho potvrdil.
- prijaté uznesenie
5/ Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár.
-prijaté uznesenie
6/ Starosta obce zaželal poslancom veľa úspechov v nadchádzajúcom volebnom
období. Zdôraznil nestraníckosť zo strany poslancov. Upozornil na text sľubu poslanca kde sa
členovia OZ zaväzujú konať počas volebného obdobia v záujme obce a nie strany, ktorá ich
delegovala.
7/ Poslanci jednohlasne schválili rozšírený program zasadnutia.
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Došlá pošta1
Určenie platu hlavného kontrolóra obce
Schválenie rozpočtu na rok 2015
Schválenie viacročného rozpočtu na obdobie 2015-2017
Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu obce v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 426/2013
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení
Schválenie VZN č. 1/2015- 14/2015
Predaj pozemku – p.č. 517/5,
Aktuálne informácie: MR , Psy (uznesenie !) , VO , plánované projekty smerom na EU ,
Diskusia
Záver

8/ Starosta obce poveril poslanca Ing. Petra Jakaba zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
- prijaté uznesenie
9/ Poslanci sa zaoberali otázkou zriadenia jednotlivých komisií. Z dôvodu
neopodstatnenosti v podmienkach obce (nízky počet poslancov) mandátovú, návrhovú
a volebnú komisiu nevytvorili.
Zriadili komisie:
Finančnú komisiu, ktorá bude zároveň aj komisiou na ochranu verejného záujmu
Komisiu na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Poslanci určili úlohy jednotlivých komisií.
- prijaté uznesenia
10/ Mzdu starostu na rok 2015 určili na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení a to
s aplikáciou § 3 ods. 1, § 4 ods.1.
- prijaté uznesenie
11/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
12.08.2014. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenia
12/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- štatistické výkazy
- potvrdenia
- žiadosti
- rozhodnutia
( podacie číslo : 329/2014 – 468/2014 )

1

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

13/ Poslanci určili mzdu hlavného kontrolóra obce na základe §18 c) bod 1b) zákona
č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení s ohľadom na 6%-nú výšku jeho
pracovného úväzku.
- prijaté uznesenie
14/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali schválením návrhu rozpočtu
na rok 2015 ( návrhy boli vopred doručené členom OZ ).
- prijaté uznesenie
15/ Poslanci sa zaoberali otázkou viacročného rozpočtu na roky 2015-2017 s cieľom
splniť legislatívne požiadavky.
- prijaté uznesenie
16/ V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu
obce.
- prijaté uznesenie
17/ Poslanci OZ sa v rámci uvedeného bodu zaoberali jednotlivými VZN, ktoré
nadobudnú platnosť 01.01.2015. Uvedené VZN mali k dispozícii v dostatočnom časovom
predstihu a tak mali možnosť podrobného preštudovania a doplnenia. Jednalo sa o VZN
č.1/2015 až 14/2015. Poslanci schválili jednotlivé VZN.
- prijaté uznesenia
18/ Poslanci schválili predaj pozemku na p.č. 517/5 vo výmere 29 m2 . Všetky
výdavky spojené s prepisom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.
Ďalej sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa predaja pozemku p.č. 133/2 vo výmere 126 m2
a predaja pozemku p.č. 134/4 vo výmere 234 m2.
- prijaté uznesenia
19/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- rekonštrukcia MR
- problematika voľného pohybu psov
- rekonštrukcia VO
- Plánované projekty
- Predaj stĺpov MR
20/ Diskusia prebehla počas bodu zaoberajúceho sa aktuálnymi informáciami.
21/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 13.12.2014

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.
2.-

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II. OZ v Ptrukši konštatuje:
1.Novozvolený starosta obce Alexander Takács zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2.Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter Jakab, Zoltán
Lengyel, Ferdinand Tokár
III. OZ v Ptrukši poveruje:
1.Poslanca Ing. Petra Jakaba vykonávaním funkcie zástupcu starostu ,
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

IV: OZ v Ptrukši zriaďuje:
1.-

Komisiu finančnú

2,-

Komisiu na ochranu životného prostredia a verejného poriadku

3.-

Komisiu na ochranu verejného záujmu

V. OZ v Ptrukši volí:
1.2.3.4.5.6.-

Predsedu finančnej komisie : Ferdinand Tokár
Členov finančnej komisie: Róbert Huszty, Štefan Bercik
Predsedu komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku:
Zoltán Lengyel
Členov komisie na ochranu životného prostredia a verejného záujmu:
Štefan Bercik, Róbert Huszty
Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ferdinand Tokár
Členov komisie na ochranu verejného záujmu: Róbert Huszty, Štefan Bercik

VI. OZ v Ptrukši určuje:
1.v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu Alexandra Takácsa a to aplikáciou §3 ods.1, §4 ods.1 - hrubá mzda vo
výške 1360 EUR
2.Mzdu hlavného kontrolóra obce na základe §18 c) bod 1b) a bod 5 zákona
č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení
3.-

A. Úlohy finančnej komisie:
prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu,
prejednáva záverečný účet obce,
prejednáva všeobecne – záväzné nariadenia o miestnych daniach a poplatku,
prejednáva prijatia úverov a pôžičiek mesta.
dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve
štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s
majetkom obce,
spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených
právnických osôb.
spracúva stanoviská k podnetom na zakladanie, zrušovanie a kontrolu obcou
zriadených alebo založených právnických osôb.
B. Úlohy komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku:
predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov obce,
podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných
priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.
rieši problémy odpadového hospodárstva, podáva návrhy na zberný odvoz
nebezpečných odpadov, možnosť drvenia drevín a pod.,
vydáva stanoviská k výrubu stromov a v prípade, že ide o väčšie množstvo stromov
navrhuje tiež ich náhradu, či novú výstavbu a miesta novej výsadby,
kontroluje miestne komunikácie, navrhuje formy opráv, údržby a odvodenia ciest,
odporúča priority obce v časovom a finančnom vyjadrení, a zároveň spolupracuje s
finančnou komisiou pri zostavovaní a zmenách rozpočtu obce.

C. Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu:
prijíma od starostu a poslancov obecného zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách,
zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo
pravdivosti požiadať o vysvetlenie; ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za
dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa
osobitného predpisu

poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena a) každej osobe spôsobom
a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie
výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov.

VII.
1.2.3.4.-

OZ v Ptrukši schvaľuje:

Program zasadnutia
Rozpočet na rok 2015 - bez výhrad
Viacročný rozpočet na roky 2015- 2017
VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.VZN č. 2/2015 - o správnych poplatkoch
6.VZN č. 3/2015 - o držaní psov
7.VZN č. 4/2015 - o opatrovateľskej službe
8.VZN č. 5/2015 - o vylepovaní plagátov
9.VZN č. 6/2015 - ktorým sa určuje školský obvod
10.VZN č. 7/2015 - prevádzkový poriadok pre pohrebisko
11.- VZN č. 8/2015 - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Ptrukša
12.- VZN č.9/2015 - o verejnom poriadku v obci Ptrukša
13.- VZN č.10/2015 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptrukša
14.- VZN č.11/2015 – ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školského zariadenia v Ptrukši
15.- VZN č.12/2015 – o menších obecných službách
16.- VZN č.13/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
17.- VZN č. 14/2015 – o trhových miestach
18.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer
previesť svoj nehnuteľný majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 517/5 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 29m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým plánom
č.34872728-025/2014 z pozemku registra CKN č. 517/1 zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 3152m2 vedeného na LV č.1 v k.ú. Ptrukša na Alžbetu Szabovú rodenú Pásztorovú
nar. 3.2.1971 za cenu 40,60 Eur.
19.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod
svojho nehnuteľného majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 517/5 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 29m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým plánom
č.34872728-025/2014 z pozemku registra CKN č. 517/1 zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 3152m2 vedeného na LV č.1 v k.ú. Ptrukša na Alžbetu Szabovú rodenú Pásztorovú
nar. 3.2.1971 za cenu 40,60 Eur.
20.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer
previesť svoj nehnuteľný majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 133/2 vodná
plocha vo výmere 126 m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým plánom č.14335484136/2003 z pozemku registra CKN č. 133 vodná plocha vo výmere 1ha 5 250 m2 vedeného na
LV č.1 v k.ú. Ptrukša na Tibora Simka rod. Simka nar. 20.08.1948 za cenu 83,65 Eur.

21.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod
svojho nehnuteľného majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 133/2 vodná plocha
vo výmere 126 m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým plánom č. 14335484-136/2003
z pozemku registra CKN č. 133 vodná plocha vo výmere 1ha 5 250m2 vedeného na LV č.1
v k.ú. Ptrukša na Tibora Simka rod. Simka nar. 20.08.1948 za cenu 83,65 Eur.
22.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer
previesť svoj nehnuteľný majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 134/4 zastavaná
plocha (vedľajšia komunikácia) vo výmere 234 m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým
plánom č.14335484-136/2003 z pozemku registra CKN č. 134/1 zastavaná plocha ( vedľajšia
komunikácia ) vo výmere 1ha 2 038 m2 vedeného na LV č.1 v k.ú. Ptrukša na Tibora Simka
rod. Simka nar. 20.08.1948 za cenu 155,35 Eur.
23.- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod
svojho nehnuteľného majetku – novovytvorenú parcelu registra CKN č. 134/4 zastavaná
plocha (vedľajšia komunikácia) vo výmere 234 m2 v k.ú. Ptrukša odčlenenú geometrickým
plánom č. 14335484-136/2003 z pozemku registra CKN č. 134/1 zastavaná plocha
(vedľajšia komunikácia) vo výmere 1ha 2 038 m2 vedeného na LV č.1 v k.ú. Ptrukša na
Tibora Simka rod. Simka nar. 20.08.1948 za cenu 155,35 Eur.
24.- V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy neuplatňovanie programového rozpočtu obce

Overovatelia:

Štefan Bercik

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

Róbert Huszty

...........................…

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

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina
3 . Rozpočet obce na rok 2014
4. VZN č. 1-14/2015
5. Viacročný rozpočet na roky 2015-2017
6. Sľub starostu
7. Sľub poslancov

Číslo
uznesenia
03/I/1/2014
03/I/2/2014
03/II/1/2014
03/II/2/2014
03/III/1/2014
03/IV/1/2014
03/IV/2/2014
03/IV/3/2014
03/V/1/2014
03/V/2/2014
03/V/3/2014
03/V/4/2014
03/V/5/2014
03/V/6/2014
03/VI/1/2014
03/VI/2/2014
03/VI/3/2014
03/VII/1/2014
03/VII/2/2014
03/VII/3/2014
03/VII/4/2014
03/VII/5/2014
03/VII/6/2014
03/VII/7/2014
03/VII/8/2014
03/VII/9/2014
03/VII/10/2014
03/VII/11/2014
03/VII/12/2014
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Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/VII/13/2014
03/VII/14/2014
03/VII/15/2014
03/VII/16/2014
03/VII/17/2014
03/VII/18/2014
03/VII/19/2014
03/VII/20/2014
03/VII/21/2014
03/VII/22/2014
03/VII/23/2014
03/VII/24/2014

Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár
Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Ferdinand Tokár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

