Z Á P I S N I C A č. 01/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 22.04.2011
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
Ferdinanda Tokára a Zoltána Marciho. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
3/ Poslanci jednohlasne schválili rozšírený program zasadnutia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Monitorovacia správa Programového rozpočtu
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu
Medzinárodný Futbalový Turnaj - vyhodnotenie
Schválenie zásad odmeňovania poslancov
Schválenie záverečného účtu za rok 2010
Schválenie hospodárenia za 1Q – ku dňu 31.03.2011
Doplnenie člena do inventarizačnej komisie
Sčítanie obyvateľov 2011
Doplnenie uznesenia č. 03/II/3/2010
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
FESTIVAL národnosti – predbežné informácie
Aktuálne informácie : PPA , Verejné osvetlenie , MF SR , Amfiteáter - pokračovanie
Držanie psov , Smetisko , Parkovisko na p.č. :207 a spôsob prefinancovania
Diskusia
Záver

-

výstavby,

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
15.12.2010. 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
- oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
- štatistické výkazy
- potvrdenia
- VZN KSK
- oznámenie výšky dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
- ( podacie číslo : 510/2010 – 200/2011 )

6/ Poslanci boli oboznámení s monitorovacou správou k 31.12.2010 a so správou o
plnení rozpočtu k 31.12.2010, ktorá je podkladom pre vypracovanie monitorovacej správy.
-

prijaté uznesenie

7/ Poslanci boli oboznámení s hodnotiacou správou programového rozpočtu za rok
2010, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce a vychádza z plnenia rozpočtu obce za
dotknuté obdobie.
-

prijaté uznesenie

8/ Poslanci vyhodnotili Medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa konal pod záštitou
obce Ptrukša a na ktorom sa zúčastnili predstavitelia samospráv 3 štátov. Celkové hodnotenie
akcie bolo kladné. Poslanci žiadali upresniť podmienky účasti jednotlivých družstiev a prísne
ich dodržiavať.
9/ Poslanci mali k dispozícii návrh zásad odmeňovania poslancov, ktorý po
konkretizácii výšky odmeny a doplnení o podmienok vťahujúcich sa na poslancov
v predčasnom dôchodku, jednohlasne schválili.
-

prijaté uznesenie

10/
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 predložila správu o kontrole hospodárenia za kalendárny
rok 2010 ( viď prílohu ) nemali voči schváleniu záverečného účtu obce za rok 2010 žiadne
námietky.
- prijaté uznesenie
11/ Finančná komisia v rámci vykonanej kontroly hospodárenia za predchádzajúce
účtovné obdobie vykonala aj kontrolu hospodárenia obce za 1 štvrťrok 2011. Na základe
správy, ktorú predložila doporučila schváliť hospodárenie obce za uvedené obdobie.
-

prijaté uznesenie

12/ Poslanci doplnili člena inventarizačnej komisie, keďže poslanec ktorý túto funkciu
doposiaľ vykonával už nie je členom obecného zastupiteľstva. Novým členom inventarizačnej
komisie sa stal Štefan Bercik.
- prijaté uznesenie
13/ Starosta informoval poslancov o blížiacom sa sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
ktoré sa uskutoční v čase od 13.05.2011 do 06.06.2011. Sčítacími komisármi v obci Ptrukša
budú pán Gilányi Gabriel a pán Gilányi Ladislav.

14/ Starosta obce informoval poslancov s listom MF SR a následne požiadal poslancov
o doplnenie resp. konkretizáciu uznesenia č. 03/II/3/2010 zo dňa 15.06.2010.
- prijaté uznesenie
15/ 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

16/ Starosta oboznámil poslancov s priebehom pripravovaného Festivalu národností,
ktorý sa uskutoční 17.07.2011. Informoval ich o plánovanom programe. Zároveň upozornil
na nedostatok finančných prostriedkov. Oboznámil poslancov s jednotlivými projektmi
prostredníctvom ktorých chceme zabezpečiť financovanie festivalu.
17 / V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- Prefinancovanie projektu prostredníctvom PPA
- Verejné osvetlenie
- MF SR
- Amfiteáter, pokračovanie výstavby
- Držanie psov
- Smetisko
- Parkovisko na p.č. 207 a spôsob prefinancovania
18/ Diskusia prebehla v rámci bodu 17.
19/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 22.04.2011

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.2.3.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené
Monitorovaciu správu programového rozpočtu za 2.polrok 2010
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.-

Program zasadnutia
Hodnotiacu správu programového rozpočtu, ktorá je súčasťou záverečného
účtu obce
3.Záverečný účet obce za rok 2010- bez výhrad
4.Zásady odmeňovania poslancov
5.Hospodárenie obce za 1Q roku 2011
6.Doplnenie uznesenia č. 03/II/3/2010 zo dňa 15.06.2010 nasledovne:“ OZ
schvaľuje zmluvu o pôžičke č. 1/2010 medzi Alexandrom Takácsom ako fyzickou osobou
a obcou Ptrukša. S podpisom zmluvy poveruje zástupcu starostu Ing. Petra Jakaba.“

III.
1.-

OZ volí:
člena inventarizačnej komisie- Štefan Bercik

Overovatelia:

Ferdinand Tokár

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

Zoltán Marci

...........................…

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

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina
3 . Monitorovacia správa Programového rozpočtu
4. Hodnotiaca správa Programového rozpočtu
5. Záverečný účet obce
6. Zásady odmeňovania poslancov

Číslo
uznesenia
01/I/1/2011

01/1/2/2011

01/I/3/2011

01/II/1/2011

01/II/2/2011

01/II/3/2011

01/II/4/2011

01/II/5/2011

01/II/6/2011

01/III/1/2011

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

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bercik Štefan

