
Z Á P I S N I C A  č. 06/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 01.12.2020 

 

 

 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. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval Ing. 

Petra 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 zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 

5. Došlá pošta1 

6. Správa audítora 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2021 

8. Schválenie viacročného  rozpočtu na obdobie 2021-2023 

9. Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu obce v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 426/2013 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Určenie platu hlavného kontrolóra obce  

12. Schválenie, resp. úpravy VZN č.1-16/2020 

13. Schválenie kúpy pozemku p.č. 58/2 

14. Diskusia 

15. Záver       

- prijaté uznesenie 
 

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

10.09.2020.  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  

-  potvrdenia 

-  Žiadosti 

     ( podacie číslo : 242 - 311) 

 

  6/  Poslanci boli oboznámení so správou auditora k účtovnej závierke k 31.12.2019 

a k výročnej správe za rok 2019, obe správy vzali na vedomie. 

- prijaté uznesenie 

 

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

 



7/ V rámci   uvedeného   bodu  sa poslanci   zaoberali schválením  rozpočtu  na rok 

2021. Návrh rozpočtu vychádzal z údajov o plnení rozpočtu za predchádzajúce účtovné 

obdobie. 

- prijaté uznesenie 

 

   9/ Poslanci sa zaoberali  otázkou viacročného  rozpočtu na roky 2021-2023 s cieľom 

splniť legislatívne požiadavky.  

- prijaté uznesenie 

 

10/ V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu 

obce.   

- prijaté uznesenie 

 

11/   Poslanci mzdu starostu na rok 2021 určili  na základe zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom 

znení a to s aplikáciou § 3 ods. 1, § 4 ods.1 a 2 ( navýšenie o 20%). Úväzok starostu bol určený 

uznesením č. 02/III/2/2018 zo dňa 28.06.2018. 

- prijaté uznesenie 

 

12/ Poslanci určili mzdu hlavného kontrolóra obce  na základe §18 c) bod 1b) zákona 

č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení s ohľadom na  10%-nú výšku jeho 

pracovného úväzku. 

- prijaté uznesenie  

 

 

13/ Poslanci OZ sa v rámci uvedeného bodu  zaoberali  jednotlivými VZN, ktoré sú 

momentálne v platnosti a vyžadujú si prípadnú zmenu. Jednalo sa o VZN  o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedené VZN mali k dispozícii 

v dostatočnom časovom predstihu a tak mali možnosť podrobného preštudovania a doplnenia.   

Poslanci schválili VZN o 15/1/2021.  

- prijaté uznesenia 

 

12/ V rámci uvedeného bodu starosta oboznámil poslancov s nutnosťou kúpy pozemku 

p. č. 58/2 vo výmere 2475 m2 za kúpnu cenu 1500 €. 

- prijaté uznesenie 

 

13/ V rámci diskusie sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:  

- obnova parku 

- kompostáreň 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 01.12.2020 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

 1.-  uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Správu auditora k účtovnej závierke k 31.12.2019 

3. Správu auditora k výročnej správe za rok 2019 

 

 

II.  OZ v Ptrukši určuje: 

 1.-   v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

starostu, Alexandra Takácsa  s aplikáciou §3 ods.1, §4 ods.1,2 ( navýšenie o 20%)  - 

hrubá mzda  vo výške  2 163 EUR  

2.- mzdu hlavného kontrolóra obce na základe §18 c) bod 1b) a bod 5 zákona 

č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení – úväzok 10% - hrubá mzda vo 

výške 126  € 

      

  

 III.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- program zasadnutia  

 2.- Rozpočet na rok 2021  - bez výhrad 

 3.- Viacročný rozpočet na roky 2021- 2023 

 4.- V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                        územnej samosprávy neuplatňovanie programového rozpočtu obce 

5. VZN č. 1//2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6.  Kúpu pozemku  p.č. 58/2, vo výmere  2 475 m2  záhrady , zapísaného na LV č. 

339, za kúpnu cenu 1 500 € v celosti od p. Alžbety Vargovej, rodenej Jakabovej, 

narodenej 30.06.1963, bytom v Ptrukši č. 133  

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Peter Jakab  ....................................... 

 

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

 

 

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

     
           

 

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

                                

     Alexander Takács 

                                                                                                                             starosta obce 
ZOZNAM   PRÍLOH: 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Rozpočet na rok 2021 

 4.  Rozpočet na rok 2021-2023 

 5. VZN č.1/2021  



 Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

06/I/1/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/I/2/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/I/3/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/II/1/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/II/2/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/1/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/2/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/3/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/4/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/5/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

06/III/6/2020 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


