
Z Á P I S N I C A  �. 03/2010 
zo zasadnutia obecného zastupite�stva v Ptrukši 

D�a 15.06.2010 
 
 
 1/ Zasadnutie obecného zastupite�stva  otvoril  starosta obce Alexander Takács. 
Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , po�et prítomných poslancov  bol 6 /vi� 
prezen�nú listinu/. Za zapisovate�ku ur�il Mgr. Andreu Simkovú. Za overovate�ov menoval 
Matyiho Mikuláša a Ing. Jakaba Petra  Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa 
zasadnutie konalo v ma�arskom jazyku. 
 
 
 2/ Poslanci jednohlasne schválili  program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 
4. Došlá pošta 
5. Schválenie dodatku  �. 1 k PHSR obce Ptrukša 
6. Správa nezávislého auditora za rok 2009 
7. Projekt „ Obnova zelene na novovytvorenej ploche“ – informovanie poslancov 

o preplatení vlastného vkladu a DPH. 
8. De� obce – spôsob riešenia 
9. Výsledky kontroly NKÚ – základné informácie 
10. Aktuálne informácie (informácie o vo�bách, aktivizovanie DPO – ú�as� na sú�aži, 

povode�, rybárske lístky na jazierku Palag�a – žiados� o prehodnotenie, ... ) 
11. Záver 

 
- prijaté uznesenie 
 

 
 3/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného  
24.03.2010.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

- prijaté uznesenie 
             
                                          
            4/ Poslanci mali možnos� oboznámi� sa s došlou poštou pol hodiny pred za�iatkom 
zasadnutia:  

- oznámenia 
- usmernenia 
- avíza o zaslanej platbe 
- pozvánky 
- žiadosti o spoluprácu 
- potvrdenia 
- ponuka na pripojenie do RISPS 
- zmluva o dielo 
  

 5/  Starosta obce informoval poslancov  s  potrebou  doplni� PHSR obce Ptrukša  
dodatku �. 1, týkajúcim sa VO v obci,  s jeho presným znením boli poslanci oboznámení.  

- prijaté uznesenie 



 6/ Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého auditora. Kontrola bola 
 vykonaná za ú�tovné obdobie roku 2009.  
 - prijaté uznesenie 

 
 7/ Poslanci sa v tomto bode  zaoberali spôsobom financovania vlastného vkladu 
úspešného projektu „ Obnova zelene na novovytvorenej ploche“. vo výške 5 % a DPH 
prostredníctvom Dexia banky. V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali aj s detailmi  
SO 06 – spevnenie brehu jazera a ostrov�eka. Starosta im poskytol kompletnú projektovú 
dokumentáciu, vyslovil však názor, že na takéto aktivity na upresnenie jednotlivých dielov 
projektu bol poskytnutý dostato�ný �asový priestor od roku 2004.  Zárove� vyslovil názor, že 
v tomto štádiu v akom sa projekt nachádza presadi� zmeny v projekte tak aby obec neprišla 
o žiadne odsúhlasené finan�né prostriedky je  oneskorené  a �asovo nesplnite�né.  
 - prijaté uznesenie 

 
 8/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali otázkou organizovania D�a obce 
resp. Festivalu národností.   Vzh�adom  na   finan�nú   situáciu obce a realizáciu projektu - 
Obnova zelene na novovytvorenej ploche,  rozhodli, že tento rok akcia zorganizovaná nebude. 
V prípade, že by sa ohlásili aktivisti ( Šport, Csemadok, DPO at�. ), ktorí by zorganizovali 
prípadné športové sú�aže obec im poskytne  technickú a organiza�nú pomoc.  
 -prijaté uznesenie 
 
 9/ V obci Ptrukša bola vykonaná kontrola NKÚ zameraná na implementáciu 
programového rozpo�tu. Poslanci boli oboznámení s priebehom uvedenej kontroly.  
 - prijaté uznesenie 
 
 10/ V rámci aktuálnych informácií  sa poslanci zaoberali nasledovnými otázkami: 

- informácie o výsledku volieb do NR SR 
- aktivizovanie DPO a ich ú�as� na sú�aži 
- rybárske lístky na jazierku Palag�a -  poslanci v rámci uvedeného bodu 

prehodnotili cenník rybárskych lístkov na jazierku Palag�a. Existujúci cenník 
doplnili o 2-mesa�ný lístok pre deti  do veku 15 rokov s trvalým pobytom v obci  
a deti  pochádzajúce z obce t.j., ktorých starí rodi�ia majú trvalý pobyt v obci 
Ptrukša. Ostatné pravidlá týkajúce sa lovu rýb na jazierku Palag�a zostávajú 
v platnosti bez zmeny. – prijaté uznesenie 

- poslanec p. Matyi opakovane upozornil na nedodržiavanie rýchlosti motorových 
vozidiel na ulici Kisvég a to hlavne v no�ných hodinách. Navrhol,  že by bolo 
ve�mi dobré z bezpe�nostných dôvodov vybudova� spoma�ova�e, ktoré by 
zabránili vysokej rýchlosti.   

- poslanec p. Lengyel  žiadal vyrieši� odvod daž�ovej vody za pohostinstvom 
smerom na cintorín 

 
11/ Na záver starosta po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši d�a 15.06.2010 
 
 

 
 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 
   
 1.-  uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  
 2.- správu nezávislého auditora za rok 2009 
 3.- predbežnú správu o výsledku kontroly NKÚ 
   
  
 II.  OZ v Ptrukši schva�uje: 
 
 1.- program zasadnutia 

2.- Dodatok �.1 k PHSR obce Ptrukša 
3.- spôsob financovania vlastného vkladu a DPH projektu „ Obnova zelene na 

  novovytvorenej ploche“  
4.- neusporiadanie D�a obce  
5.- Cenník rybolovu na jazierku Palag�a 
 
 
 

 Overovatelia:       Mikuláš Matyi    .............................. 
 
 
                                      Ing. Jakab Peter         ...........................…                   
   
 
 
 
 
 
                               ...................................... 
                                         Alexander Takács 
                                                                                                              starosta obce 
 
ZOZNAM   PRÍLOH: 
 1. Pozvánka 
 2. Prezen�ná listina 
 3. Dodatok �. 1 k PHSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


