
Z Á P I S N I C A  č. 05/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 10.09.2020 

 

  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 Mgr. Andreu Simkovú . Za overovateľov menoval Štefana 

Bercika a Ing. Františka 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. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  
7. Deň dôchodcov 
8. Odpredaj nepotrebného materiálu obce  
9. Zmena termínu hosťovania divadla Thália 
10. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 
11. Podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR 
12. Žiadosť o návratný zdroj financovania z MF SR 
13. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy  
14. Záver 

 

- prijaté uznesenie 
 

  

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

28.07.2020.  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 

-  oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  

-  štatistické výkazy 

-  potvrdenia 

-  Žiadosti 

 -     ( podacie číslo :   224/2020 – 242/2020) 

 

6/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vypracovaným v súlade s platnou legislatívou.  

 

- prijaté uznesenie 

 

7/ Poslanci diskutovali o spôsobe a termíne zorganizovania akcie „ Deň dôchodcov“.  

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



Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s COVID-19 je možné, že uvedená akcia sa tento rok 

nezorganizuje avšak to nebude mať vplyv na obdarovanie jubilantov.  

8/ Starosta oboznámil poslancov s možnosťou odpredaja nepotrebného materiálu. Navrhla 

sa možnosť zorganizovania akcie, na ktorej by mohli aj obyvatelia obce ponúknuť na predaj svoje 

výrobky.  

 

9/  Hosťovanie divadla Thália bude tento rok v neskoršom  termíne. Presný termín bude 

určený v závislosti od  situácie súvisiacej s COVID-19 .  

 

10/ Poslanci schválili upravený rozpočet obce. Do rozpočtu v časti finančné operácie 

a kapitálové výdavky sa premietli financie zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli vyčerpané v roku 

2019. 

- prijaté uznesenie 

 

11/ V rámci tohto bodu sa poslanci zaoberali možnosťou podania žiadosti o dotáciu na 

základe výzvy MH SR z 2.9.2020, Kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028 

Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,- €, t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie 

na zriadenie nabíjacej stanice. 

 

- prijaté uznesenie 

 

12/ Poslanci boli oboznámení s možnosťou podania žiadosti o poskytnutie návratného zdroja 

financovania na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z MFSR.  

 

- prijaté uznesenie 

 

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

- aktuálne informácie ohľadom cyklotrasy 

- aktuálne informácie ohľadom verejného osvetlenia 

- aktuálne informácie ohľadom rozšírenia verejného osvetlenia 

- aktuálne informácie ohľadom obnovy verejného parku 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 10.09.2020 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie    

  návratných zdrojov financovania 

 

  

 II. OZ v Ptrukši konštatuje: 

  

 1.- Že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov financovania )  
  

   

 III.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- Program zasadnutia 

2.- VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi 

 3.- Úpravu rozpočtu na rok 2020 

4.- podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020: 

Kód výzvy:  č.: 11378/2020-4210-52028 

Názov projektu: Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice Ptrukša 

Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,-€, t.j. 5% oprávnených 

nákladov z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice. 

5.- a) prijatie návratného zdroja financovania v celkovej sume 6 737,- € na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 s ročnými 

splátkami vo výške  1 684 € 

b) použitie návratného zdroja financovania na úhradu bežných výdavkov, a to na 

financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. 

 

 

  

  

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

 

 

                                     Ing. František Jakab  ...........................…                   

    

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

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

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3. VZN č.  15 / 2020 



 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

05/I/1/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/I/2/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/II/1/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/III/1/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/III/2/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/III/3/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/III/4/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

05/III/5/2020 
Ing. František Jakab, Štefan Bercik, 

Ferdinand Tokár, Alexandra Tirpáková 
0 0 

 

 


