
Zápisnica 

z 3. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 24.07.2020 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania zasadnutia (a jeho doplnenie zo strany poslancov) 

4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5. Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie budovy bývalej MŠ 

6. Diskusia, rôzne 

7. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na 3. OZ obce Ptičie a zároveň ich 

oboznámil s programom zasadnutia.  

 

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Ing. Máriu Husťakovú. Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z  predchádzajúceho 

zasadnutia OZ  konaného dňa 26.06.2020 

K bodu 5: Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie budovy bývalej MŠ. Starosta 

predložil poslancom opätovnú žiadosť o odkúpenie  budovy bývalej MŠ od p. Mgr. Marty 

Fedákovej  Porúbka č.8, a  informoval  ich o ohodnotení budovy súdnym znalcom. 

 

Prítomní poslanci neschválili žiadosť o odkúpenie budovy bývalej MŠ 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Diskusia, rôzne 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ohľadom stavby: „ Prestavba spojená so 

zmenou účelu zo Základnej školy na Bytový dom“. Momentálne prebieha Verejné 

obstarávanie, čakáme na ďalšie vyjadrenia, keďže už nejaké máme, čo sa týka plynovej 



prípojky, elektrickej prípojky a ďalších dokladov, aby sme mohli podať žiadosť na Stavebné 

povolenie súčasne s búracím povolením. Keď budú všetky doklady v poriadku, môžeme ich 

podať zo žiadosťou na ŠFRB. 

 

K bodu 7: V závere zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom za návrhy 

a podnety a za ich účasť na zasadnutí OZ. Zapisovateľka Ing. Mária Husťaková prečítala 

všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 3. zasadnutí OZ konaného 24. 7. 2020. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

Berie na vedomie číslo: 

8/2020 kontrola  plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

11/2020 zapisovateľka zápisnice: Ing. Mária Husťaková 

 overovateľov zápisnice:  Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato 

12/2020 program zasadnutia 

 

Neschvaľuje uznesením číslo: 

13/2020 žiadosť o odkúpenie budovy bývalej MŠ 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Mária Husťaková …........................................... 

 

Overovatelia: Ing. Gabriel Lancoš …........................................... 

 Miroslav Mato …........................................... 

 

 

 

 

Starosta obce: Martin Dzemján …........................................... 


