
Z Á P I S N I C A  č. 02/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 05.05.2022 

 

  1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

Konštatoval, že zasadnutie  je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov  bol 4 /viď  

prezenčnú listinu/. 

 

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

Ferdinanda Tokára 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. T-COM - projekt 
5. Projekt – Kostitras Prešov 
6. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí. 
7. Došlá pošta 
8. Záverečný účet obce za rok 2021 
9. Výročná správa za rok 2021 
10. Aktuálne informácie – diskusia – návrhy    
11. Záver. 

 

 

- prijaté uznesenie 

 

 

4/ Predstaviteľ f. Slovak Telekom predstavil poslancom investičný zámer spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. na vybudovanie optickej telekomunikačnej siete v obci Ptrukša. Poslanci po 

vysvetlení jednotlivých detailov zámeru prijali uznesenie.  

 

- prijaté uznesenie 

 

5/ Predstaviteľ f. Kostitras Prešov predostrel víziu na vybudovanie strediska pre cyklistov, 

s tým, že požiadavkou je odkúpenie tých pozemkov, na ktorých sa budú nachádzať stavby.  

V rámci uvedeného bodu boli poslanci oboznámení aj s možnosťou vybudovania „Krajského 

prístavu“, ktorého investorom by bol Košický samosprávny kraj. Podmienkou je prenájom 

pozemku, na ktorom sa bude nachádzať stavba. 

 

- prijaté uznesenia 
 

  

 6/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení prijatých na predchádzajúcom 

riadnom zasadnutí OZ.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené okrem uznesenia 

číslo 01/II/4/2022, ktoré je v štádiu riešenia (Zmluva s FO ) 

 

- prijaté uznesenie 

                                        

            7/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom 

zasadnutia:  

- oznámenia 

- usmernenia 

- avíza o zaslanej platbe 



- pozvánky 

-  štatistické výkazy 

-  potvrdenia 

-  Žiadosti 

-     ( podacie číslo :   31/2022 – 85/2022) 

 

8/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce o plnení rozpočtu k 31.12.2021, 

ktorého podkladom je  plnenie rozpočtu obce za sledované obdobie. Na základe uvedených 

podkladov jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2021. Poslanci v rámci tohoto bodu 

schválili tvorbu rezervného fondu výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6 

zákona č. 583/2004 Z.z. 

- prijaté uznesenie 

9/ Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2021, ktorú vzali na 

vedomie. 

- prijaté uznesenie 

 

 

10/ V rámci aktuálnych informácií sa poslanci zaoberali nasledovnými témami: 

- Festival národností Sirén 

- Stav rekonštrukcie KD 

- Dom smútku ponuky na správcu 

- Iniciatíva zo strany mladých na usporiadanie „Rodinného dňa“ 

- Vyznamenanie obce od Rákóczi Alapítvány ( MR ) za dosiahnuté výsledky počas 

sčítania obyvateľov v roku 2021 z pohľadu národnostných menšín 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 05.05.2022 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Výročnú správu za rok 2021 

  

     

 II.  OZ v Ptrukši schvaľuje: 

 

 1.- Program zasadnutia 

 2.- Záverečný účet obce za rok 2021- bez výhrad 

3.-  Tvorbu rezervného fondu výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 

ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

4.-  Predložený investičný zámer spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na vybudovanie 

optickej telekomunikačnej siete v obci Ptrukša  

5.-  Prevod vlastníckeho práva z obce Ptrukša  na kupujúceho, Prešovská bicyklová 

skupina Kostitras k nasledujúcim nehnuteľnostiam: 

 

- parcela č. 83/14 – záhrada o výmere 94 m2, ktorá je vyčlenená z parc.reg. „C“ č. 83/5 o 

výmere 991 m2 na základe geometrického plánu vyhotoveného Ing. Alexandrom 

Belázom č. 3487 27 28-87/22 úradne overeného pod číslom  G1-62/2022 dňa 

10.05.2022 . 

- parcela č. 83/15 – ostatná plocha o výmere 256 m2, ktorá je vyčlenená z parc.reg. „C“ 

č. 83/4 o výmere 7505 m2 na základe geometrického plánu vyhotoveného Ing. 

Alexandrom Belázom č.  3487 27 28-87/22 úradne overeného pod číslom G1-62/2022 

dňa 10.05.2022 .   

- parcela č. 132/2 – zastavaná plocha o výmere 1000 m2, ktorá je vyčlenená z parc.reg. 

„C“ č. 132 o výmere 2938 m2 na základe geometrického plánu vyhotoveného Ing. 

Alexandrom Belázom č. 3487 27 28-088/22 a úradne overeného pod číslom G1-63/2022 

dňa 10.05.2022  

 

6.- Prenájom pozemku vo výmere max. 200 m2, ktorý bude vyčlenený z parciel 

č.83/4 a 83/5 so zámerom výstavby „Krajského prístavu“ financovaného 

z prostriedkov KSK 

 

 

Overovatelia:   Ferdinand Tokár .............................. 

 

 

 

                         Štefan Bercik  ...........................…                   

    

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
Zapisovateľ: Mgr. Andrea Simková ................................................ 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Záverečný účet obce 

 4.  Výročná správa 



 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

02/I/1/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/I/2/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/1/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/2/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/3/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/4/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/5/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

02/II/6/2022 
Ing.Peter Jakab, Ing. František Jakab, 

Štefan Bercik, Ferdinand Tokár,  
0 0 

 


