Z Á P I S N I C A č. 02/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 24.03.2010
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 6 /viď
prezenčnú listinu/. Za zapisovateľku určil Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval
Matyiho Mikuláša a Agátu Gilányiovú Poslanci nemali ţiadne 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
04.03.2010. Konštatoval, ţe jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
4/ Poslanci mali moţnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- ţiadosti o zaslaní údajov
- rozhodnutie o neschválení NFP MH SR
- usmernenie na predkladanie výkazov
- protokol o oprave chyby v katastrálnom aparáte
5/ Poslanci sa zaoberali otázkou Programového rozpočtu obce Ptrukša na obdobie
rokov 2010 – 2012. Základ tvorili údaje rozpočtu na rok 2010, ktorý bol schválený
15.12.2009. Udaje na rok 2011 a 2012 sú len smerodajné. Starosta upozornil členov OZ, ţe
naplnenie týchto údajov vo veľkej miere záleţí od príjmov obce z MF SR.
- prijaté uznesenie
6/ V tomto bode jednotlivé články dokumentu „ Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Ptrukša“ poslanci upravovali podľa doteraz zauţívaného spôsobu
hospodárenia s majetkom obce. Starosta zdôraznil význam schvaľovania prevodov
nehnuteľného majetku vo všetkých prípadoch obecným zastupiteľstvom.
- prijaté uznesenie

7/ Poslanci sa v tomto bode zaoberali dokumentom „ Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Ptrukša“. Upresnili systém hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Ptrukša. Hlavný dôraz kládli na pravidlá rozpočtového hospodárenia, v
§ 20 určili , ţe za účinné vyuţívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta
obce. Ďalšou dôleţitou prioritou bolo stanovenie spôsobu prevedenia finančnej kontroly.
- prijaté uznesenie
8/ V rámci uvedeného bodu sa určili konkrétne úlohy a postup pri vykonávaní
finančnej kontroly. Stanovili povinnosti pre starostu, pre poverenú osobu a pre hlavného
kontrolóra. Výstupným materiálom boli schválené „ Zásady postupu pri vykonávaní finančnej
kontroly“.
- prijaté uznesenie
9/ Poslanci zhrnuli do jedného dokumentu zauţívaný spôsob fungovania obecného
úradu v Ptrukši. Vychádzalo sa zo zákona 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
a z potrieb obyvateľov. Súčasťou organizačného poriadku je aj interná smernica na ochranu
majetku obce, ktorá upravuje ochranu majetku aparátu obecného úradu.
- prijaté uznesenie
10/ Starosta oboznámil poslancov s moţnosťou vytvorenia zberného dvora v obci
Ptrukša. Prostriedky mieni získať z MŢP SR – Envirofond. Základom tohto projektu
je správny výber lokality resp. pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce.
11/ Starosta obce oboznámil poslancov s moţnosťou podania ţiadosti o NFP na VO
obce Ptrukša.
a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „ Modernizácia VO v obci Ptrukša“, ktorý je realizovaný obcou Ptrukša
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt
12/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
- Vyjadrenie MK SR o nepridelení finančných prostriedkov na Festival národností
Sirén
- Riešenie problému s rodinným domom so súpisným číslom 132 – prejednanie
návrhu na odkúpenie stavby s pozemkom od vlastníka
- Pokládka dlaţby v miestnom KD – posúdenie moţnosti, výber materiálu
- Zníţenie príjmov obce zo ŠR SR – vplyv hospodárskej krízy na hospodárenie
obecného úradu

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

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 24.03.2010

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.4.5.6.-

program zasadnutia
programový rozpočet obce za rok 2010- 2012 – bez výhrad
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ptrukša
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ptrukša
Zásady postupu pri vykonávaní finančnej kontroly
Organizačný poriadok obce Ptrukša
a) Interná smernica obce Ptrukša na ochranu majetku obce
a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „ Modernizácia VO v obci Ptrukša“, ktorý je realizovaný obcou
Ptrukša
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt

7.

Overovatelia:

Agáta Gilányiová

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

Mikuláš Matyi

...........................…

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