
Z Á P I S N I C A  č. 01/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 18.01.2021 

 

 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

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

prezenčnú listinu/. Zasadnutie sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie konalo online.  

 

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

Alexandru Tirpákovú a Štefan Bercika. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa 

zasadnutie konalo v maďarskom jazyku. 

 

 3/   Poslanci jednohlasne schválili   program zasadnutia. 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 

5. Došlá pošta1 

6. Podanie žiadosti o NFP - UPD  

7. Podanie žiadosti o NFP – Zateplenie KD  

8. Záver       

- prijaté uznesenie 
 

 

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

01.12.2020.  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  

-  potvrdenia 

-  Žiadosti 

     ( podacie číslo : 1- 13) 

 

6/  V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali problematikou podania žiadosti o NFP 

na  ÚPD obce Ptrukša.   

-prijaté uznesenie 

 

7/  Starosta informoval prítomných s možnosťou a formou  podania projektu resp. žiadosti 

o NFP na realizáciu zateplenia kultúrneho domu.  

- prijaté uznesenie 

   

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

 

 

 

 

 

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

 



 

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 18.01.2021 

 

 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.- a)   podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie: Územného plánu obce Ptrukša,  

b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na 

účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce  

c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce 

Ptrukša potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

            3.- predloženie ŽoNFP z Environmentálneho fondu k „Zvyšovaniu energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ s názvom 

projektu: „Zníženie energetickej náročnosti obecných budov -  Ptrukša SO 02 – 

Kultúrny dom“ 

- výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške min. 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov 

 

 

 

  

 

 

 

 

Overovatelia:   Alexandra Tirpáková  ....................................... 

 

                         Štefan Bercik                         .......................................         

 

 

 

 

Zapísala:           Mgr. Andrea Simková      ......................................                           

     
           

 

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

                                

     Alexander Takács 

                                                                                                                             starosta obce 
ZOZNAM   PRÍLOH: 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

  

 

 

 
 Číslo Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 



uznesenia 

01/I/1/2021 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

01/II/1/2021 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

01/II/2/2021 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

01/II/3/2021 
Alexandra Tirpáková, Ing. František 

Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand Tokár 
0 0 

 

 

 


