Z Á P I S N I C A č. 01/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 04.03.2010
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7 /viď
prezenčnú listinu/. Za zapisovateľku určil Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval
Ľudovíta Pásztora a Štefana Kočiša. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
2/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
- prijaté uznesenie
3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
15.12.2009. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
4/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- volebné oznámenie
- oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
- VZN Košického samosprávneho kraja č.1/2010 a 2/2010
- ročné výkazy
- oznámenie výšky dotácií na prenesený výkon štátnej správy na rok 2010
5/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce už v predstihu ( každý
z poslancov mal doručený záverečný účet obce ).Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály
preštudované a finančná komisia prostredníctvom predsedkyne p. Agáty Gilányiovej
predložila správu o kontrole hospodárenia za kalendárny rok 2009 ( viď prílohu ) nemali voči
schváleniu záverečného účtu obce za rok 2009 žiadne námietky.
-

prijaté uznesenie

6/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce
konštatovala , že starosta obce si splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2004
Z.z. v aktuálnom znení v zákonnej lehote.
- prijaté uznesenie

7/ Poslanci sa zaoberali riešením problematiky týkajúcej sa určenia poplatkov za
rybolov na jazierku Palagča.
- prijaté uznesenie
8/ V rámci uvedeného bodu boli poslanci oboznámení zmenami zákona č.369/1990
o obecnom zriadení. Novelizovaná verzia zákona vstúpi do platnosti 01.04.2010.
Konštatovali, že na nasledujúcich zasadnutiach sa budú zaoberať úlohami vyplývajúcimi
z novelizovaného zákona.
9/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
- VÚC zrušil všetky dotácie na kultúru a presunul ich na úsek školstva, z čoho
vyplýva, že ani obec Ptrukša nezíska finančné prostriedky na zorganizovanie
Festivalu národností z uvedeného zdroja.
- Poslanci boli informovaní s možnosťou uzatvorenia zmluvy so skupinou
právnikov, ktorí by zastupovali obec v súdnych a ostatných
právnych
záležitostiach. Poslanci vzhľadom na veľkú úspešnosť v súdnych konaniach, kde
obec Ptrukša zastupoval pán JUDr. Szabó Dušan, túto ponuku zamietli.
- Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami obyvateľov obce na odkúpenie
pozemkov, ktoré neboli v roku 1993 ( stavba plynovodu ) majetkoprávne
vysporiadané. Jedná sa o pozemky p.č. 517/2, 517/3, 517/4 a 517/1 ( bez
geometrického zamerania ). V prípade parcely č. 517/1 v budúcnosti bude
vytvorená parcela č. 517/5, ktorú mieni odkúpiť pani Alžbeta Szabová za účelom
úpravy ( vyrovnania ) jestvujúceho oplotenia – za splnených podmienok poslanci
súhlasili s plánovanou úpravou.
-

prijaté uznesenia

10/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 04.03.2010

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.2.-

uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené
správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov
obce o splnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v
aktuálnom znení starostom obce

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.-

program zasadnutia
záverečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad
sadzobník poplatkov týkajúci sa vydania povolenia na rybolov na jazierku
Palagča pre rok 2010
4.predaj pozemkov:
a) p.č. 517/2 vo výmere 11 m2 , druh pozemku zastavané plochy pre majiteľa
rodinného domu so súpisným číslom 91 ( resp. jeho dedičov ) v hodnote 1,40 € za m2.
Výdavky spojené s prepisom pozemku hradí kupujúca strana.
b) p.č. 517/3 vo výmere 35 m2 , druh pozemku zastavané plochy pre majiteľa
rodinného domu so súpisným číslom 90 ( resp. jeho dedičov ) v hodnote 1,40 € za m2.
Výdavky spojené s prepisom pozemku hradí kupujúca strana.
c) p.č. 517/4 vo výmere 20 m2 , druh pozemku zastavané plochy pre majiteľa
rodinného domu so súpisným číslom 89 ( resp. jeho dedičov ) v hodnote 1,40 € za m2.
Výdavky spojené s prepisom pozemku hradí kupujúca strana.
5.uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnopredajnej zmluve s pani Alžbetou
Szabovou na odpredaj časti pozemku p.č. 517/1. Presná výmera bude známa po vyhotovení
geometrického plánu na vytvorenie parcely č. 517/5. Stanovená cena - 1,40 € za m2.
Všetky výdavky s tým spojené vrátane vypracovania geometrického plánu a prepisu na
katastrálnom úrade hradí budúci majiteľ.

IV.

OZ v Ptrukši neschvaľuje:

1.-

uzatvorenie zmluvy o právnej ochrane so skupinou právnikov ONYX

Overovatelia:

Pásztor Ľudovít
Štefan Kočiš

..............................
...........................…

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