Z Á P I S N I C A č. 07/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 15.12.2010
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács. Zvlášť
privítal pani Angelu Gáborovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie. Konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 7 /viď prezenčnú listinu/.
Zároveň vysvetlil dôvody spojenia slávnostného a pracovného zasadnutia OZ.
2/ Starosta určil za zapisovateľku Mgr. Andrea Simkovú. Za overovateľov menoval
Zoltána Lengyela a Ing. Petra Jakaba. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa
zasadnutie konalo v maďarskom jazyku.
3/ Predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 27.11.2010. Novozvolenému starostovi
a poslancom odovzdala osvedčenia o zvolení.
- prijaté uznesenie
4/ Novozvolený starosta obce Alexander Takács, zložil zákonom predpísaný sľub
a podpisom ho potvrdil.
- prijaté uznesenie
5/ Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter
Jakab, Zoltán Lengyel, Zoltán Marci, Gabriel Pandy, Ferdinand Tokár ,
-prijaté uznesenie
6/ Starosta obce zaželal poslancom veľa úspechov v nadchádzajúcom volebnom
období. Zdôraznil nestraníckosť zo strany poslancov. Upozornil na text sľubu poslanca
kde sa členovia OZ zaväzujú konať počas volebného obdobia v záujme obce a nie
strany, ktorá ich delegovala.
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7/ Poslanci jednohlasne schválili rozšírený program zasadnutia.
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta
Deň dôchodcov - vyhodnotenie
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
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Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Určenie platu a odmeny starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
Schválenie zásad odmeňovania poslancov
Určenie platu a odmeny hlavného kontrolóra na rok 2011
Schválenie odmeny starostu za rok 2010
Schválenie odmeny hlavného kontrolóra za rok 2010
Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
Schválenie programového rozpočtu na obdobie 2011-2013
Schválenie VZN č.1/2011 – aktuálna platná verzia je na stránke obce www.ptruksa.sk
Schválenie VZN č.2/2011
Schválenie VZN č.3/2011
Schválenie VZN č.4/2011
Schválenie VZN č.5/2011
Schválenie VZN č.6/2011
Schválenie VZN č.7/2011
Schválenie VZN č.8/2011
Schválenie VZN č.9/2011
Schválenie VZN č.10/2011
Schválenie VZN č.11/2011
Schválenie VZN č.12/2011
Schválenie VZN č. 13/2011
Schválenie predaja pozemku p.č. 31/2
Aktuálne informácie – diskusia
Záver
- prijaté uznesenie

8/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
11.11.2010. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
9/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- žiadosti
- pozvánky
- avízo o zaslanej platbe
- VZN KSK č. 7/2010
10/ Poslanci vyhodnotili Deň dôchodcov, ktorý sa konal 5.12.2010 pozitívne. Boli
spokojní s celkovým priebehom akcie aj s úrovňou uskutočnenej akcie. Starosta zvlášť
vyzdvihol vystúpenie miestnych dôchodcov, ktorí príjemne prekvapili tak účastníkov ako aj
organizátorov podujatia.
11/ Starosta obce poveril poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Jakaba Petra ,
vykonávaním funkcie zástupcu starostu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
-

prijaté uznesenie

12/ Poslanci sa zaoberali otázkou zriadenia jednotlivých komisií. Z dôvodu
neopodstatnenosti v podmienkach obce (nízky počet poslancov) mandátovú, návrhovú
a volebnú komisiu nevytvorili.
Zriadili komisie:
Finančnú, ktorá bude zároveň aj komisiou na ochranu verejného záujmu
Komisiu na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Za predsedu finančnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Gabriel
Pandy. Za členov boli zvolení Róbert Huszty a Ferdinand Tokár.
Za predsedu komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku bol zvolený
Zoltán Lengyel. Za členov boli zvolení Zoltán Marci a a Štefan Bercik
- prijaté uznesenia
13/ Návrh na zriadenie obecnej rady poslanci odmietli z dôvodu nízkeho počtu
poslancov čím sa zriadenie obecnej rady stáva neopodstatneným.
14/ Mzdu starostu na rok 2011 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.
- prijaté uznesenie
15/ Otázkou schválenia zásad odmeňovania poslancov sa poslanci budú zaoberať na
ďalšom riadnom zasadnutí.
16/ 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 6%-nú výšku jeho
pracovného úväzku.
- prijaté uznesenie
17/ Vzhľadom na nedostatočný prísun finančných prostriedkov z MF SR ( podielové
dane ) poslanci za rok 2010 starostovi obce neschválili žiadnu odmenu.
- prijaté uznesenie
18/ Vzhľadom na nedostatočný prísun finančných prostriedkov z MF SR ( podielové
dane ) poslanci za rok 2010 hlavnému kontrolórovi obce neschválili žiadnu odmenu.
- prijaté uznesenie
19/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali návrhom rozpočtu na rok
2011 ( návrhy boli vopred doručené členom OZ ), kládli otázky na upresnenie obsahu
jednotlivých položiek, napr. daň z pozemku, Príspevok ŠPORT atď..
- prijaté uznesenie
20/ Poslanci sa zaoberali otázkou programového rozpočtu na roky 2011-2013
s cieľom splniť nové legislatívne požiadavky. Boli oboznámení s priebehom programového
rozpočtu na aktuálne obdobie. Starosta predložil monitorovacie správy za rok 2010
a zdôraznil potrebu včasnej aktualizácie pri pretrvávajúcej finančnej kríze.
- prijaté uznesenie

21/ Poslanci OZ sa v rámci uvedeného bodu a v rámci bodov 21-33 zaoberali
jednotlivými VZN, ktoré nadobudnú platnosť 01.01.2011. Uvedené VZN mali k dispozícii
v dostatočnom časovom predstihu a tak mali možnosť podrobného preštudovania a doplnenia.
Jednalo sa o VZN č.1/2011 až 13/2011. Poslanci schválili jednotlivé VZN s úpravami.
- prijaté uznesenia
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34/ Poslanci schválili predaj pozemku na p.č. 31/2 pánovi Andorovi Tokárovi vo
výmere 70 m2m za kúpnu cenu 100 €. S tým, že všetky výdavky spojené s prepisom
nehnuteľnosti bude hradiť pán Tokár Andor.
- prijaté uznesenie
35/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:
- poskytnutie kalendára každej domácnosti v obci
- možnosti vyplývajúce z § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
v aktuálnom znení
- ponuka na vytvorenie nových obecných insignií
36/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 15.12.2010

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.
2.-

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II. OZ v Ptrukši konštatuje:
1.Novozvolený starosta obce Alexander Takács zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2.Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Štefan Bercik, Róbert Huszty, Ing. Peter Jakab, Zoltán
Lengyel, Zoltán Marci, Gabriel Pandy, Ferdinand Tokár
III. OZ v Ptrukši poveruje:
1.Poslanca Ing. Petra Jakaba vykonávaním funkcie zástupcu starostu ,
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

IV: OZ v Ptrukši zriaďuje:
1.-

Komisiu finančnú

2,-

Komisiu na ochranu životného prostredia a verejného poriadku

3.-

Komisiu na ochranu verejného záujmu

V. OZ v Ptrukši volí:
1.2.3.4.5.6.-

Predsedu finančnej komisie : Gabriel Pandy
Členov finančnej komisie: Róbert Huszty, Ferdinand Tokár
Predsedu komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku:
Zoltán Lengyel
Členov komisie na ochranu životného prostredia a verejného záujmu:
Štefan Bercik, Zoltán Marci
Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Gabriel Pandy
Členov komisie na ochranu verejného záujmu: Róbert Huszty, Ferdinand Tokár

VI. OZ v Ptrukši určuje:
1.-

2.-

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
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

VII.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.2.3.4.-

Program zasadnutia
Rozpočet na rok 2011 - bez výhrad
Programový rozpočet na roky 2011 - 2013
VZN č. 1/2011 o podmienkach určovania a vyberanie miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2011 - o správnych poplatkoch
VZN č. 3/2011 - o držaní psov
VZN č. 4/2011 - o opatrovateľskej službe
VZN č. 5/2011 - o vylepovaní plagátov
VZN č. 6/2011 - ktorým sa určuje školský obvod
VZN č. 7/2011 - prevádzkový poriadok pre pohrebisko
VZN č. 8/2011 - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Ptrukša
VZN č.9/2011 - o verejnom poriadku v obci Ptrukša
VZN č.10/2011 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptrukša
VZN č.11/2011 – ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školského zariadenia v Ptrukši
VZN č.12/2011 – o menších obecných službách
VZN č.13/2011 – Povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
Predaj pozemku p.č. 31/2 vo výmere 70 m2, druh pozemku zastavané plochy
pre Andora Tokára trvale bytom Ptrukša č. 167 v hodnote 100 €. Výdavky
spojené s prepisom pozemku hradí kupujúca strana

5.6.7.8.9.10.11.-

12.13.14.15.16.17.-

VIII. OZ v Ptrukši neschvaľuje:
1.2.-

Odmenu starostu za rok 2010
Odmenu hlavného kontrolóra za rok 2010

Overovatelia:

Zoltán Lengyel

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

Ing. Jakab Peter

...........................…

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