
Z Á P I S N I C A  č. 06/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 15.12.2022 

 

 

 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Ing. Peter Jakab.  Konštatoval, 

že zasadnutie  je uznášaniaschopné, počet prítomných poslancov  bol 5 /viď prezenčnú listinu/.  

 

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

Ladislava Bodnára a Ferdinanda Tokára. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa 

zasadnutie konalo v maďarskom jazyku. 

 

 3/   Poslanci jednohlasne schválili  rozšírený  program zasadnutia. 
 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí. 
5. Správa komisie na ochranu verejného poriadku pri výkone funkcií funkcionárov obce o plnení povinností starostu obce 

vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení 
6. Rozpočet na obdobie 2023-2025  
7. Správa auditora  
8. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra  
9. Vianočný koncert 
10. Zásady odmeňovania poslancov 
11. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy ( žiadosť o FP,...) 
12. Záver. 

           

- prijaté uznesenie 
 

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

22.11.2022.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.  

- prijaté uznesenie 

                                     

  5/ V rámci uvedeného bodu predseda komisie 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 

   

6/ V rámci   uvedeného   bodu  sa poslanci   zaoberali schválením  rozpočtu  na rok 2023. 

Návrh rozpočtu vychádzal z údajov o plnení rozpočtu za predchádzajúce účtovné obdobie, 

zohľadňujúc nepriaznivý vývoj finančnej situácie. Poslanci schválili rozpočet na rok 2023. 

Poslanci sa zaoberali aj  otázkou viacročného  rozpočtu na roky 2023-2025 s cieľom splniť 

legislatívne požiadavky. V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo o neuplatňovaní programového 

rozpočtu obce.   

- prijaté uznesenia 

 

7/ Poslanci boli oboznámení so správou audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021 

a k výročnej správe za rok 2021, obe správy vzali na vedomie. 

- prijaté uznesenie 

 

 

    

 



8/  Z dôvodu, že sa hlavný kontrolór vzdal svojej funkcie Obecné zastupiteľstvo obce Ptrukša 

v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra  obce na 10%-ný pracovný úväzok. Určilo kritériá 

a ustanovilo postup voľby.  

- prijaté uznesenia 

 

  9/ Poslanci boli oboznámení a podrobnými informáciami týkajúcimi sa vianočného 

koncertu, ktorý sa uskutoční 22.12.2022 o 18-tej hodine v miestnom reformovanom kostole. 

 

10/ Poslanci sa zaoberali predloženým návrhom Zásad odmeňovania poslancov. V rámci 

uvedeného bodu sa poslanci vzdali svojej odmeny za rok 2022. 

- prijaté uznesenie  

 

11/ V rámci diskusie sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:  

- organizácia športového podujatia – súťaž v stolnom tenise 

- žiadosť o príspevok Folklórneho súboru KOMOČA – KOMÓCSA 

- Starosta obce požiadal poslanca Zoltána Marciho, aby skontroloval či je požiarne 

vozidlo riadne zazimené 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 15.12.2022 

 

I.   OZ v Ptrukši schvaľuje: 

1. Program zasadnutia 

 

II.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

1. Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 

III.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

1. Správu komisie na ochranu verejného poriadku pri výkone funkcií funkcionárov 

obce o plnení povinností starostu obce vyplývajúcich zo zákona č. 357/2004 Z.z. v 

aktuálnom znení 

 

IV.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

1. Rozpočet na rok 2023  - bez výhrad 

2. Viacročný rozpočet na roky 2023- 2025 

3. V zmysle § 4 ods.5 zákona č. 426/2013 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy neuplatňovanie programového rozpočtu obce 

 

V.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

1. Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021 

2. Správu audítora k výročnej správe za rok 2021 

 

VI.  OZ v Ptrukši vyhlasuje: 

1. Voľbu hlavného kontrolóra obce Ptrukša na 10 %-ný pracovný úväzok, ktorá sa 

uskutoční dňa 16.02.2023 

 

VII. OZ v Ptrukši určuje: 
 

1.  Kritériá na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra: 

- Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu 

ukončeného minimálne úplného stredného vzdelania, 

- Bezúhonnosť, 

- Prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe vítaná, 

- Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy vítaná. 

2.  Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

- Titul, meno priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje, 

- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe, 

- Úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- Kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 

- Doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo 

všetky potrebné údaje na získanie tohto výpisu obcou, 

- Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu, 

- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom 

vykonania voľby hlavného kontrolóra. 

3.  Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok: 

- Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra musí písomnú prihlášku 

s požadovanými dokladmi do určeného termínu, t.j. najneskôr do 30.01.2023 

doručiť na Obecný úrad v Ptrukši. 

- Pri doručovaní poštou v obálke na adresu: „Obecný úrad Ptrukša 170, 076 77“. 

   Zalepenú obálku je potrebné označiť ako „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ 

- Pri osobnom doručovaní do podateľne Obecného úradu v Ptrukši v rovnakom 

termíne do 30.01.2023 do 16.00 hodiny. 



 

VIII.  OZ v Ptrukši ustanovuje:  
 

1. Postup pri účasti na voľbe hlavného kontrolóra: 

 

- Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí organizačne i technicky 

Obecný úrad v Ptrukši. Otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra sa uskutoční najneskôr do 02.02.2023, 

kedy sa zároveň s konečnou platnosťou určí zoznam kandidátov na hlavného 

kontrolóra obce, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. 

- Uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti písomnej prihlášky 

a jeho písomná prihláška bude odovzdaná včas, bude zaradený ako kandidát na 

voľbu hlavného kontrolóra obce Ptrukša v súlade s § 18a zákona o obecnom 

zriadení. Zaradených kandidátov obecný úrad písomne pozve na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, kde v prípade záujmu budú mať títo uchádzači o funkciu 

hlavného kontrolóra časový priestor v trvaní 10 minút na ich osobnú 

pracovnoprávnu a profesijnú prezentáciu. Jednotliví kandidáti budú môcť byť 

prezentovaní v poradí, v akom boli doručené prihlášky. 

- V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie 

hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 

platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 

rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia 

jednej prihlášky. 

- Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

- Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 

alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce Ptrukša. 

- Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho 

funkčného obdobia podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť 

členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 

      

IX.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 1.         Zásady odmeňovania poslancov 

 2.         Neuplatňovanie zásad odmeňovania poslancov v roku 2022 

 

X.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

1.  Poskytnutie príspevku vo výške 200,-€ Folklórnemu súboru KOMÓČA - 

KOMÓCSA 

 

  

 

 

 

 



Overovatelia:   Ladislav Bodnár ....................................... 

 

 

                         Ferdinand Tokár                      .......................................         

 

 

 

 

 

 

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

     
         

 

 

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

       Ing. Peter Jakab 

                                                                                                                            starosta obce 
ZOZNAM   PRÍLOH: 
 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Rozpočet na rok 2023-2025 

  

 

 


