
Z Á P I S N I C A  č. 03/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 05.07.2022 

 

  1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 4 /viď  

prezenčnú listinu/. 

 

 2/ Starosta určil za zapisovateľa Štefana Bercika. Za overovateľov menoval  Ing. 

Františka Jakaba  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. Došlá pošta 

6. Určenie počtu poslancov OZ obce Ptrukša na volebné obdobie 2022-2026 

7. Určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu obce Ptrukša na volebné obdobie 2022-2026 

8. Festival národností Sirén ( zabezpečenie organizácie ) 

9. Informácia o rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami obce – MŠ,  podľa 

§60 Z.č. 311/2001 z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

10. Aktuálne informácie – diskusia - návrhy 

11. Záver 

 

- prijaté uznesenie 

 
 

 4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení prijatých na predchádzajúcom 

riadnom zasadnutí OZ.  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 

-  štatistické výkazy 

-  potvrdenia 

-  žiadosti 

- revízne správy 

- oznámenie o banskej činnosti 

- výzva od f. Hires 

-     ( podacie číslo :   86/2022 – 125/2022) 

 

6/  Poslanci sa zaoberali určením počtu poslancov v nasledujúcom volebnom období a 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov určili na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ptrukša -  5 , ktorí budú zvolení v jednom volebnom 

obvode utvorenom pre celú obec 

- prijaté uznesenie 



7/ Poslanci v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2022 - 2026 určili rozsah výkonu funkcie starostu obce Ptrukša. Starosta zdôrazňoval, že podľa 

zákona o obecnom zriadení novozvolený starosta bude mať možnosť zmeniť výšku úväzku 

podľa finančných možností obce.  

- prijaté uznesenie 

 

8/ Poslanci bolo oboznámení starostom o možnej forme financovania tohtoročného 

Festivalu národností Sirén. Upozornil OZ, že zatiaľ sú len sľuby na podporu zo strany KSK 

a FPKNM. Boli rozdelené jednotlivé úlohy, boli oboznámení s programom podujatia a so 

spôsobom poskytnutia stravy pre obyvateľov obce.  

- prijaté uznesenie 

 

9/ Starosta informoval prítomných poslancov o rozviazaní pracovného pomeru so 

zamestnancami obce – MŠ,  podľa §60 Z.č. 311/2001 z.z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov. Upozornil na vzájomnú dohodu čo sa týka vyplatenie odstupného zamestnancom. 

- prijaté uznesenie 

 

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

- stav prefinancovania prác na KD prostredníctvom Environfondu 

- nezáujem o funkciou správcu cintorína zo strany obyvateľov obce 

- základné informácie o voľbách do samospráv  

- nefunkčnosť VO pri RD s.č.99 a MR pri RD s.č. 24 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 05.07.2022 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

2.-  Informáciu o rozviazaní pracovného pomeru zamestnancov obce a o priznaní 

odstupného  zamestnancom obce podľa §60 Z.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov  

    

 

 II.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- Program zasadnutia 

 2.- Spôsob financovania Festivalu národností Sirén 

  

  

 

 III.  OZ v Ptrukši určuje: 

 

1.-  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ptrukša 5 , ktorí budú zvolení v jednom volebnom 

obvode utvorenom pre celú obec 

2.-  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 

2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Ptrukša takto : 100 % 

 

 

 

 
 

 

Overovatelia:    ..............................     Ing. František Jakab 

 

 

 

                          ...........................…    Ferdinand Tokár               

    

 

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

                                                    Alexander Takács 

                                                                                                                          starosta obce 
Zapisovateľ:  ................................................  Štefan Bercik 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

  

 

 

 

 



 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

03/I/1/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

03/I/2/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

03/II/1/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

03/II/2/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

03/III/1/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

03/III/2/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

 


