
Z Á P I S N I C A  č. 01/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 29.04.2016 

 

  1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

 Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 5  /viď  

 prezenčnú listinu – p. poslanec Ing. Jakab P. sa zúčastnil zasadnutia od bodu č. 6/. 

 

 2/ Starosta určil za zapisovateľku  Mgr. Andrea Simkovú. Za overovateľov menoval 

Róberta Husztyho a Štefana Bercika. 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. Záverečný účet obce za rok 2015 
7. Výročná správa za rok 2015 
8. Aktuálne podané a plánované projekty  
9. Festival národností Sirén – základné informácie 
10. Sťažnosť p. Vargovej na porušenie ochrany ŽP 
11. Aktuálne informácie – diskusia  
12. Záver 

 

- prijaté uznesenie 
 

  

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

 07.12.2015.  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 :   1/2016 – 206/2016 ) 

 6/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce o plnení rozpočtu 

 k 31.12.2015, ktorého podkladom je  plnenie rozpočtu obce za dotknuté obdobie. 

 Zároveň bolo predložené stanovisko HK k záverečnému účtu  obce za rok 2015 . Na 

 základe uvedených podkladov a správy HK jednohlasne schválili záverečný účet obce 

 za rok 2015.  

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



 7/ Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2015, ktorú vzali na 

 vedomie. 

 

- prijaté uznesenie 

  

 8/ Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s aktuálne podanými projektmi 

s cieľom ďalšieho  zveľadenia obecného majetku ( Riešenie energetickej náročnosti 

obecných budov prostredníctvom OZE a bez použitia OZE, výstavba zberného dvora 

a intenzifikácia separovaného zberu v obci Ptrukša – II.etapa, podanie a stiahnutie projektu 

„ Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec 

Ptrukša“, Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie projektu širokopásmovej 

infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska, Zabezpečenie 

vody v jazierku Palagča počas suchých rokov, Rekonštrukcia VO v obci Ptrukša, 

Modernizácia MR v obci Ptrukša). V rámci tohto bodu bola otvorená otázka možnosti 

vybudovania multifunkčného športového ihriska  v priestoroch areálu TJ.  

 

 9/ Poslanci boli informovaní so základnými informáciami týkajúcimi sa organizovania 

Festivalu národností Sirén. Súhlasili, aby festival nepokračoval pouličnou zábavou. Starosta 

ich oboznámil s účinkujúcimi, s ktorými už prebehli základné dojednania. Navrhol 

zabezpečiť  občerstvenie pre účinkujúcich a organizátorov svojpomocne. Bola otvorená 

téma nutnosti prevádzky sprievodných akcií ako napr. kolotoče. Zástupca TJ Ptrukša 

garantoval zabezpečenie športového programu na sobotu pred festivalom. Starosta 

oboznámil prítomných s návrhom posúdenia možnosti usporiadať festival v budúcnosti 

v sobotu.  

 

 10/ V rámci uvedeného bodu  sa poslanci zaoberali sťažnosťou p. Vargovej. Rozhodli, že 

komisia na ochranu verejného poriadku vykoná šetrenie na mieste dňa 30.04.2016 o 9.00 

hod. ( termín bol dohodnutý s účastníkmi konania).  

 11/ V rámci aktuálnych informácií 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. Ďalšie témy 

navrhnuté na riešenie v rámci tohto bodu boli nasledovné: 

- riešenie odtoku dažďovej vody pred RD so s.č.4 

- montáž zariadenia na zachytenie lôpt za bránami futbalového ihriska 

- zabezpečenie osvetlenia na úseku MK medzi požiarnou zbrojnicou a obecným parkom 

- poslanci poverili starostu so  zorganizovaním verejného zhromaždenia obce 

 

- prijaté uznesenie 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 29.04.2016 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Výročnú správu za rok 2015 

 3.- 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 2015- bez výhrad 

   

 

  

  

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

 

 

 

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

    

 

 

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

 

 

 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Záverečný účet obce 

 4.  Výročná správa 

 5.   Správa HK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

01/I/1/2016 
Ferdinand Tokár,  Róbert Huszty, Zoltán 

Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/1/2/2016 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/I/3/2016 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

01/II/1/2016 
Ferdinand Tokár, Zoltán Lengyel, Gabriel 

Pandy, Štefan Bercik,  
0 0 

01/II/2/2016 
Ferdinand Tokár, Ing. Jakab Peter, Róbert 

Huszty, Zoltán Lengyel, Štefan Bercik,  
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


