
 
Z Á P I S N I C A  č. 01/2009 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 
Dňa 19.02.2009 

 
 
 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács. 
Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 7 /viď 
prezenčnú listinu/. Za zapisovateľku určil Mgr. Andreu Simkovú. Za overovateľov menoval 
Agátu Gilányiovú a Gabriela Pandyho   
 
 
 2/ Poslanci jednohlasne schválili  program zasadnutia.  

- prijaté uznesenie 
 

 
 3/ Pán starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného  
05.12.2008.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

- prijaté uznesenie 
             
                                          
            4/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom 
zasadnutia:  

- oznámenia 
- usmernenia 
- žiadosti o finančnú pomoc – p. Margita Pásztorová, bytom vo Veľkých 

Kapušanoch 
- avíza o zaslanej platbe 
- pozvánky 
 
- prijaté uznesenie 
 
  

 5/  Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce už v predstihu ( každý 
z poslancov mal doručený záverečný účet obce ).Vzhľadom na to, že poslanci mali materiály 
preštudované a finančná komisia predložila písomnú správu o kontrole hospodárenia za 
kalendárny rok 2008 ( viď prílohu ) nemali  voči schváleniu záverečného účtu obce za rok 
2008 žiadne námietky. Zároveň boli poslanci informovaní  aj o výsledku kontroly 
hospodárenia obce za uplynulé obdobie roku 2009, voči nemu taktiež nemali žiadne 
námietky. 

- prijaté uznesenie 
 
6/ V rámci uvedeného bodu poslanci schválili upravený rozpočet obce Ptrukša.  
Upravená položka v príjmovej časti bežného rozpočtu:  
311 – 9631  ( v tis  €) 
 
Upravené položky vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:  
611- 24900 ( v tis. € ), 637026 -  1660 ( v tis. € ) 
 
Upravená položka v príjmovej časti finančných operácií : 0 
Na základe schválených úprav tak celk. suma bežných príjmov činí 120 995 ( v tis. € )  
a celková suma bežných výdavkov činí 120 995 ( v tis. € ) 
boli upozornení na ďalšie potrebné zmeny počas roka 
 - prijaté uznesenie  



 7/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce 
konštatovala , že starosta obce si splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2004 
Z.z. v aktuálnom znení v zákonnej lehote. 

- prijaté uznesenie 
 
 

 8/ V rámci uvedeného bodu poslanci jednohlasne zvolili zástupcu OZ - p. Mikuláša 
Matyiho,  do školskej rady pri MŠ Ptrukša., ktorý bude zároveň aj členom výberovej komisie 
na funkciu riaditeľa MŠ. 

- prijaté uznesenie 
 
 
9/ Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou odkúpenia RD aj pozemkami    
p.č.:41,42,43,44,45,46,47 v celkovej výmere 4 973 m2.  
 
10/ Starosta obce oboznámil poslancov s prípravami na voľbu prezidenta Slovenskej 
republiky 
 

 
 11/ V rámci aktuálnych informácií  sa poslanci zaoberali otázkou zorganizovania plesu 
na dobročinné účely  jedná sa o podporu ZŠ vo Veľkých Slemenciach,  zorganizovania 
halového futbalu pre obecné zastupiteľstvá susedných obcí a pre hostí z Maďarska a Ukrajiny, 
možností obnovenia ťažby zemného plynu v katastri obce Ptrukša , priestupkové konanie 
týkajúce sa chovu psov, podanie projektu na MP SR.  Uvedený bod obsahoval aj podrobnosti 
týkajúce sa podania projektu prostredníctvom firmy Premier Consulting s názvom „ Obnova 
zelene na novovytvorenej ploche“ 
 - prijaté uznesenie  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 19.02.2009 
 

 
 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 
   
 1.-  uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  
 2.- správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov    
  obce  o splnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v  
  aktuálnom znení starostom obce  
   
 
 II.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 
 
 1.- program zasadnutia 

2.- záverečný účet obce za rok 2008 – bez výhrad 
3.- hospodárenie obce za obdobie od 01.01.2009 – 19.02.2009 – bez výhrad 
4.- Upravený rozpočet  obce na rok 2009 

 5.- a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia  na realizáciu   
  projektu „ Obnova zelene na novovytvorenej ploche “ , ktorý je realizovaný 
  obcou  Ptrukša 
  b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
  c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
  projekt  

 
 
 

 III.  OZ v Ptrukši volí: 
 
 1.-  zástupcu OZ do školskej rady pri MŠ Ptrukša – pána Mikuláša Matyiho 
 2.- zástupcu OZ do výberovej komisie na funkciu riaditeľa MŠ – pána Mikuláša 
  Matyiho 
 
 

IV. OZ v Ptrukši neschvaľuje: 
 
1.- finančný príspevok pre p. Margitu Pásztorovú 

 
   
 Overovatelia:  Agáta Gilányiová             .............................. 
 
 
                                    Gabriel Pandy        ...........................…                   
   
 
                         ...................................... 
                                         Alexander Takács 
                                                                                                               starosta obce 
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