
 

Zápisnica 

z 1. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 28. 2. 2021 

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. Schválenie školského obvodu pre obec Ptičie 

6. Informácia ohľadom Potravín a schválenie pracovnej doby 

7. Diskusia, rôzne  

8. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na 1. 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  Igor Cukrovaný a Ing. 

Tatiana Kalaninová 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení 

z predchádzajúceho ustanovujúceho OZ konaného dňa 5. 12. 2019 

K bodu 5: Starosta obce predniesol poslancom požiadavku na Schválenie 

školského obvodu pre obec Ptičie. Prerokovanie VL Pd 89/20ú7702-2.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili za školský obvod pre obec Ptičie, všetky 

obvody v Humennom, ale prioritou pre našu obec bola ZŠ Jána Švermu, 

nakoľko táto Základná škola je v centre mesta, kde sú zároveň aj autobusové 



zastávky. VZN v čl.3 bod 6 určuje spoločný školský obvod pre Základnú školu 

Jána Švermu 31, Humenné okrem iných obcí aj obec Ptičie. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Starosta obce informoval o odstúpení majiteľky p. Gecákovej 

z potravín, keď pre našu obec je to nereálne, aby sme v našej obci nemali 

potraviny. Keďže sme hľadali iné alternatívy resp. nového majiteľa, ktorý sa 

nakoniec našiel. Novým majiteľom potravín je p. R. Behun, kde prítomní 

poslanci jednohlasne schválili túto prevádzku potravín a zároveň aj pracovnú 

dobu. Otváracie hodiny potravín: 

Pondelok až Piatok 05:30 - 16:00 hod. 

Sobota 05:30 - 13:00 hod. 

Nedeľa - voľno 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Diskusia, rôzne 

 Oprava resp. výmena starého oplotenia na cintoríne - 80 m. 

 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, je potrebné preložiť elektrický stĺp, zameranie 

geodetom, previesť z ornej pôdy na spevnenú cestu, aby sa mohol 

realizovať asfaltový koberec 

 Vytvorenie parkovacích miest (odstavná plocha - rozšírenie) pri cintoríne 

 Oprava v KD zatieklo v zime do sály, do kuchyne aj na javisko (pódium) 

 Oprava, vymaľovanie a nábytok do kancelárií Obecného úradu 

 Vybudovanie novej autobusovej zástavky v miestnej časti Ptičie 

Podskalka (plechová) 

 



K bodu 8: 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 1. zasadnutí 

OZ konaného 26. 2. 2021. 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: 

1/2020 - kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

Schvaľuje uznesením číslo: 

1/2021 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný  a Ing. Tatiana Kalaninová 

2/2021 - program zasadnutia. 

3/2021 - školský obvod pre obec Ptičie, Základná škola Jána Švermu 

4/2021 - zmena majiteľa potravín p. R. Behun a otváracie hodiny (pracovná 

doba) 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

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


