
Z Á P I S N I C A  č. 01/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 09.02.2022 

 

  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 zapisovateľa Mgr. Andreu Simkovú . Za overovateľov menoval Ing. 

Františka Jakaba 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 pošta 
6. ÚPD – pokračovanie realizácie 
7. Materská škola – výhľad na školský rok 2022/2023 
8. Festival národností Sirén 
9. Možnosti ďalšieho fungovania verejného osvetlenia 
10. Kultúrny dom – aktuálny stav 
11. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy    
12. 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  pred začiatkom zasadnutia:  

- oznámenia 

- usmernenia 

- avíza o zaslanej platbe 

- pozvánky 

-  oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  

-  štatistické výkazy 

-  potvrdenia 

-  Žiadosti 

 -     ( podacie číslo :   01/2022 – 30/2022) 

 

6/ Poslanci boli oboznámení s možnosťou opätovne podať žiadosť o dotáciu na 

vypracovanie: Územného plánu obce Ptrukša. 

- prijaté uznesenie 

 

7/ Poslanci sa zaoberali otázkou činnosti materskej školy v nasledujúcom školskom 

roku 2022/2023. Vzhľadom k tomu, že počet detí v obci v predškolskom veku je dlhodobo                  

veľmi nízky a prevádzkovanie zariadenia schodkové , poslanci schválili pozastavenie činnosti 

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Ptrukša 

169 a jej súčastí od 01.09.2022. 

- prijaté uznesenia 



8/ Poslanci sa v rámci tohto bodu zaoberali otázkou zorganizovania Festivalu  národností 

Sirén. V prípade, že to pandemické opatrenia a finančné možnosti obce umožnia Festival sa 

bude konať 10.07.2022.  

- prijaté uznesenie 

 

9/ V rámci uvedeného bodu starosta obce oboznámil prítomných s ponukou VSD, 

týkajúcou sa obnovy, prevádzky a údržby verejného osvetlenia. Vzhľadom na súčasnú finančnú 

situáciu obce, poslanci cenovú ponuku neprijali. 

 

10/ Starosta obce informoval poslancov o stave prebiehajúcej rekonštrukcie miestneho 

kultúrneho domu. Zdôraznil, že zatiaľ dotácia z Environfondu nebola poskytnutá. Rozhodnutie 

bude až koncom marca po realizácii finančnej kontroly na mieste.  

 

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

- medzinárodné stretnutie v rámci projektu cyklotrasa 

- vypracovanie Zmluvy o pôžičke súvisiacej s preklenutím finančných výpadkov 

odbornou osobou 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 09.02.2022 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 

  

     

 II.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- Program zasadnutia 

 

2.- a)   Podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie: Územného plánu obce Ptrukša,  

b) Financovanie projektu najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na 

účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce,   

c) Zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce 

Ptrukša potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

3.-  Pozastavenie činnosti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským  

 - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Ptrukša 169 a jej súčastí od 01.09.2022. 

 

4.-  Vypracovanie  Zmluvy o pôžičke od fyzickej osoby na preklenutie obdobia 

nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

    

 

 

 

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Andrea Simková ................................................ 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

  

  



 

 

 

  

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

01/I/1/2022 

Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková, 

Ing.Peter Jakab, 

0 0 

01/II/1/2022 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková, 

Ing.Peter Jakab, 

0 0 

01/II/2/2022 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková, 

Ing.Peter Jakab, 

0 0 

01/II/3/2022 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková, 

Ing.Peter Jakab, 

0 0 

01/II/4/2022 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková, 

Ing.Peter Jakab, 

0 0 

 

 


