
 

Z Á P I S N I C A  č. 01/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 15.04.2015 

 

 

 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

 Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 5 

 /viď prezenčnú listinu/.  

 

 

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

 Ferdinanda Tokára a Ing. Petra Jakaba. 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. Došlá pošta1 
6. Schválenie záverečného účtu obce ( Správa finančnej komisie ) 
7. Výročná správa  
8. Splnenie  povinností starostu obce vyplývajúcich zo zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  
9. Prejednanie stavu aktuálnych projektov – zabezpečenie vlastných výdavkov 
10. Aktuálne informácie – diskusia 
11. Záver 

 

- prijaté uznesenie 
 

  

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

 13.12.2014.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

 

- prijaté uznesenie 

                

                                      

            5/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom 

 zasadnutia:  

- oznámenia 

- usmernenia 

- avíza o zaslanej platbe 

- pozvánky 

-  oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  

-  štatistické výkazy 

-  potvrdenia 

-  žiadosti 

 

 -     ( podacie číslo :   1/2015 – 130/2015 ) 

                                                           
1
 Možnosť oboznámenia  sa s došlou poštou  je ½ hodiny pred začiatkom zasadnutia v zasadačke OcÚ 

 



 6/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce o plnení rozpočtu 

 k 31.12.2014 ktorého podkladom je  plnenie rozpočtu obce za dotknuté obdobie. 

 Zároveň bolo predložené stanovisko HK k záverečnému účtu  obce za rok 2014 . Na 

 základe uvedených podkladov a správy HK jednohlasne schválili záverečný účet obce 

 za rok 2014. Zároveň boli poslanci oboznámení s výsledkom kontroly finančnej komisie 

 konanej pred zasadnutím týkajúcej sa záväzkov obce vyplývajúcich zo zmluvy o pôžičke 

 č. 1/2010 vrátane dodatkov ( pôžička od FO – TA). Konštatovali, že obec ku dňu 

 20.03.2015 nemá žiadne záväzky vyplývajúce z vyššie uvedenej zmluvy o pôžičke. 

- prijaté uznesenie 

 

 

 7/ Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2014, ktorú vzali na 

 vedomie. 

 

- prijaté uznesenie 

 

 8/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce 

konštatovala , že starosta obce si splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2004 

Z.z. v aktuálnom znení v zákonnej lehote. 

- prijaté uznesenie 

 

 9/ Poslanci sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa stavu aktuálnych projektov. V rámci 

 uvedeného bodu schválili financovanie projektu „Rekonštrukcia VO v obci Ptrukša“ 

 prostredníctvom prekleňovacieho úveru.  

 

- prijaté uznesenie  

 

 10/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami: 

- žiadosť pána Ing. Poroknovca o odpustenie dane z nehnuteľnosti 

- Festival národností Sirén 

- riešenie problému s p. Serfőzőovou 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 15.04.2015 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Výročnú správu za rok 2014 

 3.- Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov    

  obce  o splnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v   

  aktuálnom znení starostom obce 

 4.- Správu FK z zmysle ktorej, obec ku dňu 20.03.2015 nemá žiadne záväzky voči FO 

  vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke č. 1/2010 

 

  

    

 II.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- Program zasadnutia 

 2.- Záverečný účet obce za rok 2014- bez výhrad 

 3.- Financovanie projektu „ Rekonštrukcia VO v obci Ptrukša“ prostredníctvom  

  prekleňovacieho úveru z Prima banky Slovensko a.s., Úver bude zabezpečený  

  zmenkou.  

  

 

  

  

Overovatelia:     Ferdinand Tokár    .............................. 

 

 

 

                                     Ing. Peter Jakab   ...........................…                   

    

 

 

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

 

 

 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Záverečný účet obce 

 4.  Výročná správa 

 5.   Správa HK 



 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

01/I/1/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/1/2/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/I/3/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/I/4/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/II/1/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Zoltán 

Lengyel, Gabriel Pandy, Štefan Bercik,  
0 0 

01/II/2/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/II/3/2015 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


