
Z Á P I S N I C A  č. 01/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši 

Dňa 08.05.2019 

 

  1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Alexander Takács.  

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

prezenčnú listinu/. 

 

 2/ Starosta určil za zapisovateľa Ing. Jakab Peter. Za overovateľov menoval Alexandru 

Szabovú a Ing. František Jakab. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa zasadnutie 

konalo v maďarskom jazyku. 

 

 3/ Poslanci jednohlasne schválili  program zasadnutia.  

 
- Otvorenie 
- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
- Schválenie programu zasadnutia 
- Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí 
- Došlá pošta1 
- Záverečný účet obce 
- Výročná správa 
- Správa 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 

- Delegovanie člena do výb. komisie ( MŠ ) 

- Investičné výdavky na zabezpečenie samosprávnych služieb 

- Žiadosti 

- Aktuálne informácie – diskusia – návrhy  
- Záver 

 

- prijaté uznesenie 
 

  

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

12.12.2018.  Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené až na VZN č. 3/2019, ktoré je 

v štádiu riešenia ( doposiaľ nebola uzatvorená zmluva s organizáciou oprávnenou na odchyt 

psov).  

 

- 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 :   1/2019 – 138/2019 ) 

 

6/ Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2018, ktorú vzali na 

vedomie. 

- prijaté uznesenie 

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



7/ Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom obce o plnení rozpočtu k 31.12.2018, 

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

podkladov jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2018.  

- prijaté uznesenie 

8/ V rámci uvedeného bodu 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 

 

9/ Do výberovej komisie pre obsadenie funkcie riaditeľky MŠ bol delegovaný Śtefan 

Bercik.  

  

- prijaté uznesenie 

 

10/ Starosta oboznámil poslancov s aktuálnymi výdavkami na zabezpečenie zlepšenia 

chodu miestnej samosprávy ( zberný dvor, pomník, asfaltovanie, traktor, vlečka, čelný 

nakladač, DHZ – požiarne vozidlo, altánok, kamerový systém, atď.) 

  

11/ V rámci uvedeného bodu sa poslanci zaoberali žiadosťami adresovanými obecnému 

zastupiteľstvu. Poslanci posúdili podané žiadosti. Žiadostiam, ktoré spĺňali zákonom 

predpísané podmienky bolo vyhovené. Žiadosti týkajúce sa sociálnych podpôr boli zamietnuté 

pre nedostatok základných údajov čiastkového financovania opatrovateľskej služby 

poskytovanej žiadateľom. Žiadosť  Pro traditio n.o. z Veľkých Kapušian zamietli.  

 

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

- spoločná nezáväzná akcia pre poslancov ( brigáda )  v blízkej budúcnosti  

- verejné zhromaždenie obyvateľov obce 

- vysvätenie pomníka 

- informácie o záujme cudzincov o prázdne rodinné domy nachádzajúce sa v našej obci 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 08.05.2019 

 

 

 I.  OZ v Ptrukši berie na vedomie: 

  

 1.-  Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené  

 2.- Výročnú správu za rok 2018 

 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 2018- bez výhrad 

 

 

 

III. OZ v Ptrukši deleguje: 

 

1.- Do výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ pána poslanca 

Štefana Bercika 
 

 

   

 

  

  

Overovatelia:     Alexandra Szabová     .............................. 

 

 

 

                                     Ing. František Jakab   ...........................…                   

    

 

 

 

 

 

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

                                         Alexander Takács 

                                                                                                              starosta obce 
 

Zapisovateľ: Ing. Peter Jakab ................................................ 

 

ZOZNAM   PRÍLOH: 

 

 1.  Pozvánka 

 2 . Prezenčná listina 

 3.  Záverečný účet obce 

 4.  Výročná správa 



 

 

Číslo 

uznesenia 
Hlasovanie   za Hlasovanie proti Zdržali sa 

01/I/1/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

01/I/2/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

01/I/3/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

01/II/1/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

01/II/2/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

01/III/1/2019 

Alexandra Szabová, Ing.Peter Jakab, Ing. 

František Jakab, Štefan Bercik, Ferdinand 

Tokár 

0 0 

 


