Z Á P I S N I C A č. 03/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 30.09.2011
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7 /viď
prezenčnú listinu/.
2/ Starosta určil za zapisovateľa Mgr. Andreu Simkovú . Za overovateľov menoval
Ferdinanda Tokára a Zoltána Marciho . Poslanci nemali ţiadne 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.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
1
Došlá pošta
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2011
Prerokovanie žiadosti od miestnej org.
Vytvorenie odbornej jednotky CO ( 5+1)
Aktualizácia uznesenia č.:1/II/6/2011
Deň obce – vyhodnotenie
Deň Dôchodcov – organizácia – účasť poslancov na podujatí
Aktuálne informácie – otázky resp. pripomienky poslancov OZ, dotácia z Envirofondu +
POD , príprava VZN na rok 2012, zvolanie verejnej schôdze obyvateľov obce, kultúrna
akcia dňa 02.10.2011.........
13. Záver

-

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
25.06.2011. Konštatoval, ţe jednotlivé uznesenia boli splnené.
-

prijaté uznesenie

5/ Poslanci mali moţnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- potvrdenia
- rozhodnutie OU odbor COaKR
- aktualizácia finančných pásiem nákladov na nákup potravín ŠJ
- vyjadrenia
- ţiadosť o podanie správy

1

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

6/ Poslanci boli oboznámení s monitorovacou správou programového rozpočtu k 30.06.2011
a so správou o plnení rozpočtu k 30.06.2011, ktorá je podkladom pre vypracovanie
monitorovacej správy.
- prijaté uznesenie
7/ Poslanci boli oboznámení so ţiadosťou miestnej reformovanej cirkvi o poskytnutie
finančného príspevku na výstavbu altánku na farnosti v obci Veľké Slemence. Ţiadosť
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov jednohlasne zamietli.
- prijaté uznesenie
8/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali splnením povinností vyplývajúcich
z rozhodnutia OU odboru CO a KR v Michalovciach č. A/2011/03968-3 v zmysle ktorého
vytvorili nasledovnú odbornú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia: Jednotka na
obsluhu miesta ubytovania evakuovaných v zloţení- Lengyel Zoltán, Pandy Gabriel, Tokár
Ferdinand, Huszty Róbert, Marci Zoltán, Bercik Štefan.
-

prijaté uznesenie

9/ Poslanci sa zaoberali aktualizáciou uznesenia č. 1/II/6/2011. Poverili pána Ing. Petra
Jakaba podpisom dokumentácie súvisiacej s pôţičkou poskytnutou obci Ptrukša fyzickou
osobou, vypracovanou na základe návrhu odborníka – právnika /
- prijaté uznesenie
10/ V rámci uvedeného bodu boli poslanci informovaní s finančným vyhodnotením
VIII. ročníka Festivalu národností Sirén. Následne postupne preberali priebeh celého
podujatia a poukazovali na rôzne nedostatky vyskytujúce sa počas dvojdňovej akcie
hlavne čo sa týka technického zabezpečenia sociálnych zariadení, spôsobu zabezpečenia
občerstvenia atď. Na uvedené nedostatky boli zároveň predloţené aj návrhy na ich vyriešenie.
Celkové vyhodnotenie priebehu festivalu a sprievodných akcií vyznelo zo strany OZ
pozitívne.
-

prijaté uznesenie

11/ Starosta navrhol termín konania Dňa dôchodcov na 09.10.2011 so začiatkom
o 14.00 hod. S termínom poslanci súhlasili. Kultúrny program bude na základe doterajších
pozitívnych skúseností a finančných problémov zabezpečený domácimi účinkujúcimi.
Ohľadom zabezpečenia stravy bola navrhnutá moţnosť vyuţitia ošípanej poskytnutej
predsedom RD na Deň obce. Zabezpečením stravy bol poverený starosta. Poslanci prisľúbili
svoju pomoc v organizovaní uvedenej akcie. OZ sa dohodlo na obdarovaní jubilantov, ich
okruh však nerozšírili a tak budú obdarovaní obyvatelia, ktorí v tomto roku dosiahli vek 70
a 80 rokov.
- prijaté uznesenie
12/V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
-

dotácie z Environfondu a POD
príprava VZN na rok 2012
zvolanie verejnej schôdze obyvateľov
kultúrna akcia 02.10.2011
zavedenie pitnej vody do sociálnych miestností TJ ŠPORT

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

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 30.09.2011

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.2.3.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené
Správu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2011
Monitorovaciu správu k 30.06.2011

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.-

Program zasadnutia

III.

OZ v Ptrukši neschvaľuje:

1.-

Poskytnutie finančných prostriedkov pre reformovanú cirkev

IV.

OZ v Ptrukši zriaďuje:

1. -

Jednotku na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných

V.

OZ v Ptrukši určuje:

1.-

Členov jednotky na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných : Lengyel
Zoltán, Pandy Gabriel, Tokár Ferdinand, Huszty Róbert, Marci Zoltán, Bercik
Štefan.

VI.

OZ v Ptrukši poveruje:

1.pána Ing. Petra Jakaba podpisom dokumentácie súvisiacej s pôţičkou
poskytnutou obci Ptrukša fyzickou osobou, vypracovanou na základe návrhu
odborníka – právnika /

Overovatelia:

Zoltán Marci

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

Ferdinand Tokár

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

Číslo
uznesenia
03/I/1/2011

03/1/2/2011

03/I/3/2011

3/II/1/2011

3/III/1/2011

3/IV/1/2011

3/V/1/2011

3/VI/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

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

