Z Á P I S N I C A č. 05/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 15.12.2009
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7 /viď
prezenčnú listinu/. Za zapisovateľku určil Mgr. Andrea Simkovú. Za overovateľov menoval
Agátu Gilányiovú a Zoltána Lengyela. Poslanci nemali ţiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
2/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
- prijaté uznesenia
3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
16.09.2009. 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
- Pokyny na inventarizáciu CO
- Oznámenie účelovo určených finančných prostriedkov
- Ţiadosti o finančnú podporu ( Základná umelecká škola Veľké Kapušany, Thália
Košice) – prijaté uznesenia
- Dokumentácia od Okresného Súdu MI ( Ing. Parnický )
5/ Poslanci OZ sa v rámci uvedeného bodu zaoberali jednotlivými VZN, ktoré
nadobudnú platnosť 01.01.2010. Uvedené VZN mali k dispozícii v dostatočnom časovom
predstihu a tak mali moţnosť podrobného preštudovania a doplnenia. Jednalo sa o VZN
č.1/2010 aţ 11/2010. Poslanci schválili jednotlivé VZN s úpravami. Jednalo sa hlavne
o drobné zaokrúhlenia v dôsledku prechodu na menu euro a prepočet sadzieb vo VZN č.
1/2010 v súlade s legislatívou. Výklad a odôvodnenie potreby vydania nových VZN ( 8/2010
– 11/2010 ) previedol starosta obce. Pri prejednaní uvedeného bodu prevládal zámer
nezaťaţiť miestnych občanov zvýšením daní. O úprave sadzby za odvoz komunálneho
odpadu budú rokovať poslanci aţ po prípadnom zavedení separovaného zberu v obci Ptrukša.
- prijaté uznesenia
6/ V rámci
uvedeného bodu sa poslanci zaoberali návrhom rozpočtu na rok
2010 ( návrhy boli vopred doručené členom OZ ), kládli otázky na upresnenie obsahu
jednotlivých poloţiek, napr. tarifný plat, ŠJ, MŠ, Príspevok ŠPORT atď.. V príprave rozpočtu
sa bral ohľad na to, ţe v roku 2010 sa budú konať nové voľby do orgánov samosprávy obce
a z uvedeného dôvodu sa do rozpočtu pridala poloţka odstupného.
Zároveň sa zaoberali programovým rozpočtom na roky 2009-2011, hlavne s cieľom splniť
nové legislatívne poţiadavky.
Mzdu starostu na rok 2010 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 a §5 ods.1, kde výšku mesačných prémií určili vo výške 20
% tarifného platu.
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 novú 6%-nú výšku jeho
pracovného úväzku. Odmenu hlavného kontrolóra určili v súlade s §18c ods. 5 zákona
č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení vo výške 30 %.
Odmenu členov OZ na rok 2010 schválili vo výške 200 € ( čistý príjem ) Odmenu zástupcu
starostu určili vo výške dvojnásobku výšky odmeny poslanca OZ.
Odsúhlasili odmenu starostovi za rok 2009 vo výške 20% sumy ročného základného platu za
vyhodnotené obdobie v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení
Odmenu hlavného kontrolóra za rok 2009 určili v zmysle § 18c písmeno 5 zákona č.369/2004
Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení v maximálnej výške.
- prijaté uznesenia
7/ Poslanci vyhodnotili Deň dôchodcov, ktorý sa konal 8.11.2009 pozitívne. Boli
spokojní s celkovým priebehom akcie aj s úrovňou uskutočnenej akcie.
8/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali otázkami.
- premiestnenie hniezd bocianov,
- internet – potreba stálej aktualizácie aj zo strany poslancov
- usporiadanie akcie na ľadovej ploche Palagča – v závislosti od počasia
9/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 15.12.2009

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.-

program zasadnutia
VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberanie miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2010 - o správnych poplatkoch
VZN č. 3/2010 - o drţaní psov
VZN č. 4/2010 - o opatrovateľskej sluţbe
VZN č. 5/2010 - o vylepovaní plagátov
VZN č. 6/2010 - ktorým sa určuje školský obvod
VZN č. 7/2010 - prevádzkový poriadok pre pohrebisko
VZN č. 8/2010 - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Ptrukša
VZN č.9/2010 - o verejnom poriadku v obci Ptrukša
VZN č.10/2010 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptrukša
VZN č.11/2010 – ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školského zariadenia v Ptrukši
Rozpočet na rok 2010 - bez výhrad
Programový rozpočet na roky 2009 - 2011
Mzdu starostu na rok 2010 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 a § 5 ods.1
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
Odmenu poslancov na rok 2010 v sume 200 € po zdanení a odmenu
zástupcu starostu v sume 400 € po zdanení
Prémie starostu za rok 2009 vo výške 20% sumy základných platov za
obdobie roku 2009 v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v aktuálnom znení
Odmenu hlavného kontrolóra za rok 2009 vo výške 30% sumy základných
platov za obdobie roku 2009 v zmysle §18c ods.5 zákona č.369/2004 Z.
zákona č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení

3.4.5.6.7.8.9.-

10.11.12.13.14.15.-

16.17.18.-

19.-

III.

OZ v Ptrukši neschvaľuje:

1.2.-

finančný príspevok ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch
finančný príspevok divadlu Thália v Košiciach

Overovatelia:

Zoltán Lengyel

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

Agáta Gilányiová

...........................…

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