
Zápisnica 

z 5. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 27. 11. 2020 
 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5. Menovanie inventarizačnej komisie 

6. Informácia ohľadom Mikuláša 

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 

8. Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

9. Úprava rozpočtu na rok 2020 

10. Schválenie rozpočtu na rok 2021 

11. Diskusia, rôzne  

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na 5. 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 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Doplnenie a schválenie programu zasadnutia. 

3a) Správa z  kontroly plnenia čerpania rozpočtu obce k 30. 6. 2020. 

3b) Schválenie návrhu zmeny plochy občianskej vybavenosti na plochy bývania a zmenu 

účelu užívania stavby zo Základnej školy na Bytový dom. 

3c) Schválenie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Humenné. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



K bodu 3a): Správa z kontroly plnenia čerpania  rozpočtu obce k 30.06.2020. 

Vzhľadom na výpadok podielových daní v príjmovej časti rozpočtu obce aj naďalej sledovať 

čerpanie bežných výdavkov. Pri kontrole účtovných dokladov z vecného a časového hľadiska 

neboli zistené nedostatky. Základná finančná kontrola verejných prostriedkov je zabezpečená 

v súlade so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Účtovná evidencia 

a dokumentácia je v náležitom poriadku. 

 

K bodu 3b): Schválenie návrhu zmeny občianskej vybavenosti na plochy bývania a zmenu 

účelu užívania stavby Základná škola na Bytový dom, to znamená rozšírenie obytnej časti 

územia pre výstavbu  BD z objektu bývalej Základnej školy.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili tento zámer. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3c): Schválenie  Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Humenné, to znamená že na základe prejaveného záujmu 

o spoluprácu tvoriť územie UMR Humenné a obci, vrátane našej obce Ptičie a čerpanie 

finančných prostriedkov v programovom období  2021 - 2027. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej 

územnej stratégie. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

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

konaného dňa 28. 8. 2020 

 

K bodu 5: Menovanie inventarizačnej komisie. 

Ing. Mária Husťaková - predseda IK 

Igor Cukrovaný - člen IK 

Miroslav Mato - člen IK 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predsedu a členov inventarizačnej komisie. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Informácia a príprava Mikuláša na deň 5. 12. 2020 t. j. (sobota). Mikuláš tento rok 

nebude ani  rozsvietenie vianočného stromčeka pre pandémiu COVID - 19, ale baličky pre 

deti do 12 rokov budú roznesené v priebehu týždňa do domácnosti. 

 



K bodu 7: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021.Starosta obce 

prečítal a predložil poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a  stanovisko 

k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2023. 

Starosta obce predložil na prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2021 a  stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2023. 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 poslanci vzali na vedomie. 

 

K bodu 9: Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu obce Ptičie na rok 2020. 

Navýšenie rozpočtu z dôvodu údržby kuchyne KD, vytvorenie novej web stránky obce, 

výdavky na tri kola testovania COVID - 19, realizácia vytvorenia hrobových miest, renovácia 

kríža a oprava schodov pri dome smútku. Prezentované výdavky obce ktoré sú potrebné 

zahrnúť do rozpočtu obce Ptičie na rok 2020. Poslanci si spolu so starostom obce prešli 

jednotlivé účty a položky úpravy rozpočtu na rok 2020. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2020 .  

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 10: Schválenie rozpočtu na rok 2021. Starosta obce predložil  rozpočet obce Ptičie na 

rok 2021. Poslanci si prešli jednotlivé položky dôsledne, nakoľko rozpočet obce na rok 2021 

bol vyvesený na úradnej tabuli, vo vestibule ako aj na webovej stránke obce Ptičie. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený rozpočet na rok 2021. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 11: Diskusia, rôzne  

Postupne sa realizuje 50 až 60 hrobových miest na cintoríne, ukončenie stavby jar 2021. 

Poslanec Ing. Lancoš zdôraznil, aby všetky zvyšné finančné prostriedky, mimo rezervného 

fondu sa preinvestovali do investičných akcií, výziev a projektov obce v roku 2021. 

Oprava zadnej časti fasádnej omietky na Dome smútku, a oprava sokla. 

Oprava resp. výmena druhej časti betónového oplotenia na cintoríne. 

Realizácia novej cesty na  novovytvorenej ulici smerom od p. A. Boška č.d. 55 až po dom 

p. A. Džundovej, č.d. 171, t.j. pozdĺž p. Kerekaničovej, cca 160 m. 



Finalizácia PD, Stavebné povolenie, momentálne prebieha VO na výstavbu Bytového domu 

z bývalej budovy ZŠ, všetky podklady sú na ŠFRB a čaká sa na ich schválenie. 

Búracie práce resp. stavebný odpad sa možno použije na cestu do Kamienky po vybavení 

dokladov zo ŽP. 

Poslanec Ing. Lancoš navrhol, aby sa prekryl potok v obci a to pred p. J. Repka č.d. 66, 

p. J. Balaščíka č.d.65 a p. S. Maruščáka č.d. 180, a v smere od p. S. Hančára č.d. 41 až po 

p. M. Šuľáka č.d. 230 smerom k JRD, kde by sa časom na tomto mieste k JRD na prekrytí 

potoka mohol zrealizovať chodník pre peších a taktiež vytvorenie parkovacích miest pri 

futbalovom ihrisku.  

Poslanec Ing. Lancoš ďalej navrhoval, aby multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým 

povrchom bolo presťahované na futbalové ihrisko za zadnú futbalovú bránu, aby občania, 

ktorí budú bývať v tomto zrekonštruovanom Bytovom dome, mali kľud, pokoj a hlavne 

poriadok. Starosta obce odpovedal na túto otázku, ak sa 13 ročné ihrisko presunie na hlavné 

ihrisko, to jednoznačne nemá význam, radšej multifunkčné ihrisko treba opraviť resp. 

zrekonštruovať a oplotiť do výšky približne dvoch až troch metrov kvalitným pletivom 

a uzamykateľnou bránkou, kde bude za to zodpovedný buď poslanec, alebo sa určí nejaká iná 

osoba z obce, aby tam bol poriadok, po prípade kamery. Veď v susednom meste sú bežne 

takéto ihriská s umelým trávnatým povrchom pri bytovkách. 

Starosta obce zistí náklady na realizáciu týchto návrhov a v nasledujúcom období sa obecné 

zastupiteľstvo týmito návrhmi bude zaoberať. 

 

K bodu 12: 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 5. zasadnutí OZ konaného 27. 11. 2020. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

10/2020  - správa z kontroly plnenia čerpania rozpočtu obce k 30. 6. 2020 

11/2020 - kontrola  plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

12/2020 - informácia o príprave Mikuláša 

13/2020 - prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a stanovisko 

k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021 - 2023. Rozpočet na roky 2022 a 2023  

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

17/2020 - zapisovateľka zápisnice: Ing. Mária Husťaková 

 - overovatelia zápisnice: Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato 

18/2020 - program zasadnutia 

19/2020 - návrh zmeny plochy občianskej vybavenosti na plochy bývania a zmenu účelu 

užívania stavby Základná škola na bytový dom. Uvedené zmeny budú zahrnuté 

a schválené pri riešení zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Ptičie. 

20/2020 - memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného  rozvoja Humenné 

21/2020 - menovanie inventarizačnej komisie 

22/2020 - schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

23/2020 - schválenie úpravy rozpočtu obce Ptičie za rok 2020. 

24/2020 - schválenie rozpočtu na rok 2021 na úrovni hlavných kategórií.  

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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


