
Zápisnica 

zo 4. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 28. 8. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Ptičie 

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. Ospravedlnení Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato 

 

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

overovateľov zápisnice boli zvolení  Igor Cukrovaný  a Ing. Tatiana Kalaninová. 

Za: 3 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Za: 3 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce konštatoval, že z posledného zasadnutia neboli uložené žiadne 

úlohy. 

 

K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra obce Ptičie. 

Starosta informoval poslancov, že na funkciu hlavného kontrolóra obce Ptičie sa prihlásil 

jeden uchádzač. Na obec bola doručená jedna obálka, ktorá bola komisionálne otvorená. 

Uchádzač spĺňal zákonom stanovené kvalifikačné podmienky a ďalšie predpoklady. 

Starosta predstavil uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra, ktorým sa stala opätovne p. Ing 

Mária Kulanová, ktorá bude vykonávať danú činnosť aj v ďalších obciach. Ide o kontrolu 

zákonnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Kontrola príjmov 

a výdavkov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, 

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 

obce a kontrola plnení ďalších úloh. 



Starosta predložil poslancom predložené doklady od Ing. Marií Kulanovej k nahliadnutiu 

a následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

 

Za: 3 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Diskusia, rôzne  

- dokončiť renováciu kríža na cintoríne 

- dokončenie schodiská k Domu smútku (zámková dlažba) 

- zrealizovať do konca roka 2020, 35 až 40 hrobových miest na cintoríne 

 

K bodu 7: V závere zasadnutia starosta 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 4. OZ konaného dňa 28.08.2020. Za predložený 

návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Za: 3 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

9/2020 kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

14/2020 za hlavného kontrolóra obce Ptičie v zmysle zákona č.369/1990 o Obecnom 

zriadení p. Ing Máriu Kulanovu, rozsah úväzku hlavného kontrolóra je 0,05 fondu 

pracovného času zamestnávateľa. Funkciu hlavného kontrolóra obce začne 

vykonávať počnúc dňom 13. 9. 2020.  

 

15/2020 zapisovateľka zápisnice: Ing. Mária Husťaková 

 overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný a Ing. Tatiana Kalaninová 

 

16/2020 program zasadnutia 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia: Ing. Tatiana Kalaninová …............................................ 

 

 Igor Cukrovaný …............................................ 

 

 

 

 

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


