Z Á P I S N I C A č. 06/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 11.11.2010

1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 6
/viď prezenčnú listinu/. Za zapisovateľku určil Mgr. Andreu Simkovú. Za
overovateľov menoval Zoltána Lengyela a Agátu Gilányiovú. Poslanci nemali žiadne
námietky proti tomu, aby sa zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.

2/ Poslanci doplnili program zasadnutia o ďalší bod (5.) a následne ho jednohlasne
schválili :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
4. Došlá pošta
5. Správa finančnej komisie
6. Deň dôchodcov
7. Rozpočet na rok 2011
8. Programový rozpočet na obdobie 2011-2013
9. VZN na rok 2011
10. Príprava na komunálne voľby
11. Aktuálne informácie – otázky resp. pripomienky poslancov OZ
12. Záver
-

prijaté uznesenie

3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
13.08.2010. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené ( prečítal text pozvánky
pre pána Ing. R. Jakaba, ktorý sa aj napriek ponuky na zabezpečenie dopravy
zasadnutia nezúčastnil ani sa telefonicky neospravedlnil).
- prijaté uznesenie

4/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- Výzvy
- Rozhodnutia
- Pokyny na inventarizáciu CO
- Záznam o kontrole
- VZN č. 6/2010
- Žiadosť
- Potvrdenia
- Oznámenia

5/ Predsedkyňa finančnej komisie informovala poslancov s výsledkom vykonanej
finančnej kontroly. Na základe správy FK OZ schválilo hospodárenie obce za obdobie
01.01.2010 – 31.10.2010.
-

prijaté uznesenie

6/ Starosta navrhol termín konania Dňa dôchodcov na 05.12.2010 so začiatkom
o 14.00 hod. S termínom poslanci súhlasili. Odzneli rôzne návrhy na zabezpečenie
kultúrneho programu ( osloviť hlavne domácich účinkujúcich ), zdôraznili však, aby
celkový program nemal smútočný charakter. So zabezpečením stravy a občerstvenia
bol poverený starosta obce. Poslanci súhlasili so zabezpečením vecných darov pre
jubilantov ( 70r. , 80r. ). Navrhli, aby sa tejto akcie zúčastnili súčasní aj novozvolení
členovia OZ.

7/ Poslanci sa v tomto bode zaoberali s aktuálnou otázkou vypracovania návrhu
rozpočtu na rok 2011. Svoje prípadné návrhy budú môcť prezentovať na najbližšom
obecnom zasadnutí.

8/ V rámci uvedeného bodu boli poslanci upozornení na povinnosti vyplývajúce
z potreby vypracovania programového rozpočtu na roky 2011-2013. Starosta ich
upozornil na nestabilné príjmy z podielových daní kvôli čomu je pri vypracovaní
uvedeného dokumentu potrebná obozretnosť.

9/ Starosta obce informoval súčasných poslancov, že aktuálne znenie jednotlivých
platných VZN je na internetovej stránke obce, preto pre vypracovanie jednotlivých
návrhov tieto dokumenty nebudú doručované v písomnej forme. Žiadal, aby svoje
nové návrhy ak je to možné prekonzultovali aj na obecnom úrade.

10/ Poslanci boli informovaní s prípravou komunálnych volieb, ktoré sa budú konať
27.11.2010. V prípade potreby ponúkol kandidátom z jednotlivých politických strán
pomoc pri zorganizovaní volebnej kampane. Starosta žiadal poslancov aby upozornili
voličov na zmeny týkajúce sa času volieb ( volebné miestnosti budú otvorené len do
20.00 hod. ). Boli zodpovedané otázky zo strany poslancov ( zloženie volebnej
komisie atď ).

11/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami:
- Starosta oboznámil členov OZ s problémami s finančným zabezpečovaním pri
plnení úloh vyplývajúcich zo zákona 448/2008 ( umiestnenie pani Kissovej
v zariadení sociálnej služby ). Zdôraznil, že je veľmi sklamaný postojom
najbližších rodinných príslušníkov dotknutej osoby. – prijaté uznesenie
- Členovia OZ boli informovaní o rôznych drobných úpravách na miestnej
komunikácii a priekopách.
- Odzneli kritické pripomienky na zabezpečenie čistoty miestnej komunikácie počas
jesenných prác ( odstránenie nanoseného blata ).

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

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 11.11.2010

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.-

doplnený program zasadnutia
hospodárenie obce za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010
postup starostu obce v procese zabezpečovania sociálnej služby vzhľadom na
akútny nedostatok finančných prostriedkov
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