
Z Á P I S N I C A  č. 02/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 25.06.2011 

 

 

 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

Konštatoval, ţe zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 7 /viď 

prezenčnú listinu/.  

 

 

 2/ Starosta určil za zapisovateľa Zoltána Marciho . Za overovateľov menoval Bercika 

Štefana  a Husztyho Róberta . Poslanci nemali ţiadne 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 platu starostu v zmysle zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení zákonov č. 374/1994 Z. z., 172/1998 Z. z., 453/2001 Z. z., 

289/2002 Z. z., 460/2008 Z. z. a 154/2011 Z. z.  

7. Deň obce – upresnenie programu, určenie jednotlivých úloh pre poslancov, nové návrhy 

8. Aktuálne informácie – otázky resp. pripomienky poslancov OZ, kontrola OÚ odboru ŢP, sociálna pomoc 

vo forme múky a cestovín...  

9. Záver 

 

- prijaté uznesenie 
 

  

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

22.04.2011.  Konštatoval, ţe jednotlivé uznesenia boli splnené.  

 

- prijaté uznesenie 

                

                                      

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

zasadnutia:  

- oznámenia 

- usmernenia 

- avíza o zaslanej platbe 

- pozvánky 

- potvrdenia 

- VZN KSK 12/2011  

- Rozhodnutie OÚ ŢP  

-    Uloţenie opatrení OÚ ŢP 

 

6/ Poslanci boli oboznámení so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákonov č. 374/1994 Z. z., 172/1998 Z. 

z., 453/2001 Z. z., 289/2002 Z. z., 460/2008 Z. z. a 154/2011 Z. z. Ako prvý predloţil 

starosta svoj návrh na určenie platu v minimálnej výške. Členovia OZ predloţili ďalšie 2 

návrhy na schválenie s tým, ţe základný plat navrhovali zvýšiť o 10 %  resp. o 30 %. 

Potrebný počet platných hlasov získal návrh zvýšenia o 10 %.  

 

 - prijaté uznesenie 



 

 7/ Poslanci boli oboznámení s novými informáciami týkajúcimi sa  organizácie Dňa obce. 

Starosta hneď na začiatku konštatoval, ţe z organizačného tímu vypadol ďalší člen OZ z dôvodu  

pracovných povinností. Starosta upozornil poslancov na katastrofálny stav vo financovaní 

samospráv na Slovensku vrátane našej obce. Navrhol vypustiť niektoré zauţívané poloţky počas 

osláv, ktoré by nám zníţili celkové výdavky ( napr. klobása pre obyvateľov... ).  OZ určilo lehotu   

( do 01.07.2011 ) pre poslancov, ktorí sú zapojení aj do športového diania obce, aby predloţili 

konkrétny návrh programu na poobedie dňa 16.07.2011 – športový program. Členovia OZ navrhli 

poskytnúť pre deti do 15 rokov voľné vstupenky na atrakcie lunaparku. V prípade moţnosti ako 

nový prvok festivalu navrhli zaradiť do programu losovanie o atraktívnu cenu. Pozvaním hostí a 

ich  pohostením poverili starostu obce, zároveň navrhli uprednostniť pohostenie formou švédskych 

stolov z dôvodu nestabilných poveternostných podmienok. Poslanci boli oboznámení so 

skutočnosťou, ţe niektoré nutné výdavky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti amfiteátra 

a okolia , a neboli obsiahnuté v rozpočte SO 01 ( objekt amfiteátra ) , obec musí zabezpečiť 

z vlastných prostriedkov ( zemina, štrk, makadán, atď. ). Záverom tohto bodu  starosta upozornil 

hlavne nových poslancov, aby sa akcie zúčastnili aţ do samého konca z dôvodu udrţania verejného 

poriadku a aby rátali s tým, ţe počas týţdňa pred akciou podľa potreby môţu byť avizovaný na 

výpomoc pri zabezpečení bezproblémového chodu akcie.  

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

- pomoc odkázaným vo forme múky a cestovín 

- potreba zakúpiť nové veľkoobjemové zberné nádoby (1 100 l ) na odvoz odpadu 

z cintorína, riešiť zakrytie smetiska so zeminou, zaviesť separovaný zber odpadu v obci 

- prejednanie dôvodov zhoršenia stavu verejného poriadku v obci hlavne vo večerných 

hodinách 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 25.06.2011 

 

 

 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.- Plat starostu  v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. v aktuálnom znení s aplikáciou  

  § 4 ods. 1 a 2 vo výške 1396 € ( hrubá mzda ) t.j. 999,36 € ( mzda na výplatu )   

 

  

 

 

Zapísal:    Zoltán Marci   .............................. 

  

  

 

 

 

 

Overovatelia:     Štefan Bercik    .............................. 

 

 

 

                                     Róbert Huszty   ...........................…                   

    

 

 

 

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

02/I/1/2011 

Ing. Jakab Peter, Lengyel Zoltán, 

Pandy Gabriel , Tokár Ferdinand 

Huszty Róbert , Marci Zoltán 

Bercik Štefan 

0 0 

02/1I/1/2011 

Ing. Jakab Peter ,Lengyel Zoltán, 

Pandy Gabriel , Tokár Ferdinand 

Huszty Róbert , Marci Zoltán 

Bercik Štefan 

0 0 

02/II/2/2011 

Ing. Jakab Peter,Lengyel Zoltán, 

Pandy Gabriel , Tokár Ferdinand 

Huszty Róbert , Bercik Štefan 

0 Marci Zoltán 

 


