
Z Á P I S N I C A  �. 04/2010 
zo zasadnutia obecného zastupite�stva v Ptrukši 

D�a 13.08.2010 
 
 
 1/ Zasadnutie obecného zastupite�stva  otvoril  starosta obce Alexander Takács. 
Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , po�et prítomných poslancov  bol  7  /vi� 
prezen�nú listinu/. Za zapisovate�ku ur�il Mgr. Andreu Simkovú. Za overovate�ov menoval  
Gabriela Pandyho a Štefana Ko�iša. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa 
zasadnutie konalo v ma�arskom jazyku. 
 
 
 2/ Poslanci jednohlasne schválili  program zasadnutia:  
 

 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu zasadnutia 
 3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 
 4. Došlá pošta 
 5. Správa NKÚ o výsledku vykonanej kontroly 
 6. Monitorovacia správa k 30.06.2010 
 7. Ur�enie po�tu poslancov OZ na nasledujúce volebné obdobie 
 8. Ur�enie pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 
 9. Výstavba amfiteátra – schválenie spôsobu prefinancovania  
 10. Príprava projektu „Výstavba zberného dvora a intenzifikácia separovaného 
  zberu  v obci  Ptrukša“  na p.�. 34,36 – schválenie výdavkov súvisiacich  
  s podaním projektu a výdavkov po  prípadnom schválení projektu 
 11. Ur�enie termínu verejného zhromaždenia obyvate�ov obce 
 12. Aktuálne informácie ( MŠ – poverenie starostu obce promptne reagova� na 
  vzniknutú situáciu, opatrenia na šetrenie s finan�nými prostriedkami na  
  zvládnutie finan�nej  krízy, .... ) 
 13. Záver 
 

- prijaté uznesenie 
 

 
 3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného  
15.06.2010.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

- prijaté uznesenie 
             
                                          
            4/ Poslanci mali možnos� oboznámi� sa s došlou poštou pol hodiny pred za�iatkom 
zasadnutia:  

- oznámenia 
- usmernenia 
- avíza o zaslanej platbe 
- pozvánky 
- žiadosti o spoluprácu 
- potvrdenia 
- rozhodnutia 
- žiados� o poskytnutie sú�innosti 



- zaslanie sponzorskej zmluvy 
- vyjadrenie Východoslovenskej distribu�nej a.s. 
- list p. Ing. Jakaba R.  pre OZ – prijaté uznesenie 
 
 5/  Starosta obce informoval  poslancov  so správou predsedu  NKÚ, týkajúcou  sa 
vykonanej kontroly implementácie programového rozpo�tovania v rozpo�tovom 
procese obce Ptrukša. Obec bude plni� opatrenia vyplývajúce z kontroly a o ich plnení 
bude informova� NKÚ.  
- prijaté uznesenie 
 
 

 6/ Poslanci boli oboznámení s monitorovacou správou k 30.06.2010 a so správou o 
 plnení rozpo�tu k 30.06.2010,  ktorá je podkladom pre vypracovanie monitorovacej 
 správy. 

- prijaté uznesenie 
 
 

 7/ Poslanci sa v tomto bode  zaoberali otázkou ur�enia  po�tu poslancov OZ pre 
 nasledujúce volebné obdobie. Po diskusii  a prehodnotení stavu po�tu obyvate�ov 
 ur�ili po�et poslancov na  7. 

- prijaté uznesenie 
 
 

 8/ V rámci uvedeného bodu  poslanci vychádzajúc z podmienok a potrieb obce 
 stanovili pracovný úväzok starostu pre nasledujúce volebné obdobie vo výške 100 % .  

- prijaté uznesenie 
 

 
 9/ Starosta obce informoval poslancov so za�iatkom a priebehom realizácie projektu 
 výstavby amfiteátra. Poslanci v súvislosti s realizáciu projektu diskutovali aj 
 o finan�ných otázkach. Vyslovili súhlas s financovaním nákladov z prostriedkov 
 poskytnutých bankou Dexia a to vo výške uvedenej v zmluve s PPA �.KE00609  zo 
 d�a 26.05.2010. 

- prijaté uznesenie 
 

 
 10/ Starosta obce informoval poslancov s možnos�ou podania projektu „Výstavba 
 zberného dvora a intenzifikácia separovaného zberu  v obci Ptrukša“  na p.�. :31,32  
 34,36, Oboznámil poslancov s  výdavkami súvisiacimi s podaním a následnou 
 realizáciou  projektu ( vlastný vklad, DPH, odmena za vypracovanie projektovej 
 dokumentácie ). 

- prijaté uznesenie 
 
11/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali otázkou potreby zvolania verejného 
zhromaždenia obce. Poverili starostu aby termín ur�il v priebehu mesiaca september 
a to konkrétne v termíne od 18.09.2010 do 30.09.2010. 
 
 

  
 



 12/ V rámci aktuálnych informácií  sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami: 
- Poslanci poverili starostu promptne rieši� otázku efektívneho resp. �o najmenej 

stratového fungovania MŠ 
- Poslanci diskutovali o možných opatreniach na šetrenie s finan�nými 

prostriedkami a to hlavne v období preklenutia finan�nej krízy  
 
 
13/ Na záver starosta po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši d�a 13.08.2010 
 
 

 
 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 
   
 1.-  uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- správu NKÚ o výsledku kontroly implementácie programového rozpo�tovania 
  v rozpo�tovom procese obce Ptrukša a prijaté opatrenia, o ktorých plnení bude 
  informova� NKÚ   

 3.- správu o plnení rozpo�tu obce k 30.06.2010 
 4.- monitorovaciu správu k 30.06.2010 
 5.- list p. R. Jakaba �.325/10 s tým, že pána Ing. Jakaba pozve starosta obce na 
  najbližšie zasadnutie OZ na objasnenie jeho tvrdení 
   
  
 II.  OZ v Ptrukši schva�uje: 
 
 1.- program zasadnutia 

2.- spôsob financovania projektu „ Obnova zelene na novovytvorenej  
  ploche“ vrátane DHP a vlastného vkladu 

3.- prípravu projektu a finan�né výdavky na projekt „Výstavba zberného dvora 
  a intenzifikácia separovaného zberu  v obci Ptrukša“  na p.�.:31,32,34,36               
  ( Vlastný vklad, DPH, náklady na vypracovanie a podanie projektu do 
  Environfondu  a do fondov EÚ) 

 
 
III. OZ v Ptrukši ur�uje: 
 
1.- po�et poslancov OZ na volebné obdobie 2010-2014 – 7 
2.- výšku úväzku starostu na volebné obdobie 2010-2014 – 100 % 
 
 

 Overovatelia:          Gabriel Pandy   .............................. 
 
 
                                              Štefan Ko�iš   ...........................…                   
   
 
 
 
 
 
                               ...................................... 
                                         Alexander Takács 
                                                                                                              starosta obce 
 
ZOZNAM   PRÍLOH: 
 1. Pozvánka 
 2. Prezen�ná listina 
  



 


