
Z Á P I S N I C A  č. 02/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 16.02.2023 

 

1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Ing. Peter Jakab.  Konštatoval, že 

zasadnutie  je uznášaniaschopné, počet prítomných poslancov  bol 5 /viď prezenčnú listinu/, 

zároveň privítal pani Mgr. Anettu Kalapos, kandidátku na post hlavného kontrolóra obce. 

 

2/ Starosta určil za zapisovateľku Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval Zoltána 

Marciho a Ferdinanda Tokára. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa zasadnutie 

konalo v maďarskom jazyku. 

 

3/   Poslanci jednohlasne schválili  program zasadnutia. 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 
5. Voľba hlavného kontrolóra 
6. Štatút obce – schválenie 
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – schválenie 
8. VZN č.17/2023 o správnych poplatkoch – schválenie 
9. VZN č.18/2023 o zrušení VZN č.8/2019 - schválenie 
10. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy (futbalový zápas susedských samospráv, stolnotenisový turnaj, atď.) 
11. Záver 

           

- prijaté uznesenie 
 

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia mimoriadného OZ konaného 

dňa 12.01.2023.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

- prijaté uznesenie 

                                     

5/ Kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mala v rámci uvedeného bodu možnosť 

predstaviť sa a ozrejmiť dôvody prečo by bola vhodnou kandidátkou na uvedenú pozíciu. Túto 

možnosť pani Mgr. Anetta Kalapos v plnej miere využila. Následne poslanci pristúpili k tajnej 

voľbe hlavného kontrolóra obce, určili jeho plat v nadväznosti na platnú legislatívu a rozsah 

pracovného úväzku. Zároveň určili dátum začiatku výkonu funkcie. 

- prijaté uznesenia 

 

6/ V rámci uvedeného bodu poslanci schválili Štatút obce Ptrukša. 

- prijaté uznesenie 

 

7/ Predmetom tohto bodu bolo schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

Pred schválením sa poslanci venovali  upresneniu prílohy č.1. Dokument jednohlasne schválili. 

-    prijaté uznesenie 

 

8/ Poslanci rokovali o návrhu VZN č.17/2023 o správnych poplatkoch a následne dokument 

jednohlasne schválili. 

-    prijaté uznesenie 

 

9/ Návrh VZN č.18/2023 bol schválený bez diskusie.  

- prijaté uznesenie 

 

10/ V rámci tohto bodu sa poslanci zaoberali nasledovnými témami: 

- účasť na futbalovom zápase susedských samospráv 

- stolnotenisový turnaj – termín uskutočnenia- 18.03.2023 

- účasť DHZ na výcviku v Lešti 

   



Overovatelia:   Zoltán Marci                    ...................................... 

 

 

                         Ferdinand Tokár              .......................................         

 

 

 

Zapísala:           Mgr. Andrea Simková      ......................................                           

     

 
         

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

     Ing. Peter Jakab 

                                                                                                                             starosta obce 


