Zápisnica
z 3. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 25. 6. 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. Prerokovanie správy o výsledku kontroly HK za 1. polrok 2021
6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021
7. Schválenie návrhu na určenie platu HK obce Ptičie
8. Prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu
za rok 2020
9. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020
10.Schválenie výročnej správy za rok 2020
11.Prerokovanie správy audítora
12.Schválenie návrhu na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Ptičie
(Agrokomplex s.r.o. Humenné - Suchý Jarok)
13.Prerokovanie Územného plánu obce Ptičie - Zmeny a doplnky č.2
14.Prerokovanie ohľadom autoservisu (Roľnícke družstvo)
15.Diskusia, rôzne
16.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. Tatiana Kalaninová
a Igor Cukrovaný.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 3: Doplnenie a schválenie programu zasadnutia.
3a) Schválenie zámeru previesť majetok kupujúcemu VVS, a.s. Košice, 95 %
majetkový podiel SO- 001 kanalizácia Ptičie .

Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program zasadnutia.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 3a): Schválenie zámeru previesť majetok kupujúcemu VVS, a.s.
Košice, 95 % majetkový podiel SO- 001 kanalizácia Ptičie. Zámer je previesť
majetok kupujúcemu VVS, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a to rozsah časti stavby zrealizovaný zo zdrojov obce
Ptičie o dĺžke 536,73 m, kde to následne prejde do majetku VVS, a.s. Košice za
kúpnu cenu 2,- € bez DPH.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili tento zámer.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 4: Starosta obce informoval poslancov o plnení
z predchádzajúceho ustanovujúceho OZ konaného dňa 16. 4. 2021

uznesení

K bodu 5: Prerokovanie správy o výsledku kontroly HK za 1. polrok 2021.
Starosta obce informoval poslancov o Správe HK obce Ptičie o kontrolnej
činnosti za rok 2021. V tejto správe HK obce Ing. Mária Kulanová
skonštatovala:
1. Starosta obce spolu s administratívnou pracovníčkou zabezpečili plnenie
všetkých uznesení a odporúčaní prijatých na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
2. Boli akceptované návrhy a odporúčania pre riešenie menších, dielčich
problémov, ktoré HK obce v priebehu roka 2021 navrhovala, a ktoré
vyplývali zo zistení kontrolnej činnosti. Poslanci túto správu vzali na
vedomie.
K bodu 6: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok
2021.Starosta obce prečítal a predložil poslancom na schválenie plán kontrolnej
činnosti HK na 2. polrok 2021.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2021.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov

K bodu 7: Schválenie návrhu na určenie platu HK obce Ptičie. Starosta obce
predložil poslancom na schválenie návrh na zvýšenie platu HK obce Ptičie.
Podľa §18c odst. 1 zákona č.369/1990 Z.z. kontrolór obce je zaradený do 2.
platovej skupiny od 501 do 1000 obyvateľov a 1,28 násobku priemerného platu
v národnom hospodárstve. Plat kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé eura nahor.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2020 je 1133,00.- €.
Na základe citovaného zákona č. 369/1990 Z. z. jej patrí plat 1. 06 2021 vo
výške 94,90.- €
Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený návrh.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 8:Prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného
účtu za rok 2020. Starosta obce predložil na prerokovanie stanoviska HK
k návrhu záverečného účtu za rok 2020.Stanovisko HK k návrhu záverečného
účtu za rok 2020 poslanci vzali na vedomie.
K bodu 9: Schválenie Záverečného účtu za rok 2020. Starosta obce predložil
záverečný účet obce Ptičie na rok 2020. Poslanci si prešli jednotlivé položky
záverečného účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie vzalo na vedomie aj odborné stanovisko HK
obce Ing. Márie Kulanovej, ktorá taktiež odporúčala schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený záverečný účet za rok 2020.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 10: Schválenie výročnej správy za rok 2020. Starosta obce predložil
vypracovanú výročnú správu obce Ptičie na rok 2020, ktorá obsahuje základnú
charakteristiku obce, rozpočet obce, hospodárenie obce, bilancia aktív a pasív,
hospodársky výsledok a ostatné dôležité informácie o obci. Prítomní poslanci si
prešli jednotlivé položky a výročnú správu za rok 2020 schválili.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov

K bodu 11: Prerokovanie správy audítora. Starosta obce prečítal prítomným
poslancom správu audítorky Ing. Anny Mamajovej o obraze finančnej situácie
obce Ptičie k 31. Decembru 2020. Zo správy audítorky vyplýva, že obec Ptičie
k uvedenému dátumu hospodárila v súlade so zákonom o účtovníctve,
a v danom roku obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Poslanci predloženú správu audítora prerokovali a vzali na vedomie.
K bodu 12: Schválenie návrhu na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Ptičie
z pozemkov za rok 2017 v hodnote 426.- Eur. Starosta obce predložil daňovú
pohľadávku daň z pozemkov za rok 2017 Agrokomplex s.r.o., Humenné.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce
Ptičie
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 13: Prerokovanie Územného plánu obce Ptičie - Zmeny a doplnky č.2.
Starosta obce predložil návrh na rozšírenie a zmenu územného plánu obce. Týka
sa to lokalít hlavne Verniny, Priehlavky, Pasečky, kto by mal z občanov niečo
na doplnenie resp. pripomienkovanie bude mať možnosť, nakoľko tento
zakreslený ÚP obce na novo bude na našej webovej stránke na
pripomienkovanie. Riešením tohto ÚP obce by sa do budúcna vybudovalo viac
nových rodinných domov v týchto lokalitách, preto riešime rozšírenie ÚP obce
Ptičie Zmeny a doplnky č. 2.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili rozšírenie ÚP obce Ptičie - Zmeny
a doplnky č.2.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov
K bodu 14: Prerokovanie ohľadom autoservisu (Roľnícke družstvo).
Prevádzka autoservisu nebola oznámená obci, nie je schválená pracovná doba.
Starosta obce zistil u majiteľa či je prevádzka schválená, či zodpovedá všetkým
právnym predpisom. Vzhľadom, že prevádzka autoservisu je objekte
Roľníckeho družstva a doteraz nebola podaná žiadna žiadosť na obec resp.
starosta a poslanci obecného zastupiteľstva donedávna nevedeli o žiadnom

autoservise tak sme dočasne upravili pracovnú dobu Po až Pia od 7:00 hod. do
18:00 hod, v SO od 7:00 - 15:00 hod. Prečo ? Veď donedávna vieme keď bol
autoservis v objekte Roľníckeho družstva, ako nám cez obec jazdili motorové
vozidlá a hlavne akou rýchlosťou, takže keď sa bude opakovať takýto scenár
opäť, tento autoservis v objekte Roľníckeho družstva skončí.

K bodu 15: V diskusii poslanci debatovali o dokončení hrobových miest,
o oplotení cintorína, kde veci na plot, ktoré sú objednané prídu až v septembri,
ďalej začiatok výstavby 6 bytovej jednotky z bývalej ZŠ, ako aj realizácia
a zbúranie by malo trvať 8 mesiacov. Ďalším problémom v obci je cesta pri
dome p. J. Bešáka, ktorú nám treba vyriešiť čím skôr. V mesiaci august sa bude
po obci realizovať montáž optického kábla, ukončenie približne cca 3 mesiace.

K bodu 16: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 25.06.2021. Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne.
Hlasovali:
4 poslanci
Za návrh:
4 poslanci
Proti návrhu: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie číslo:
3/2021 - prerokovanie správy o výsledku kontroly HK za 1. polrok 2021
4/2021 - prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného
účtu za rok 2020
5/2021 - prerokovanie správy audítora
Schvaľuje uznesením číslo:
8/2021 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú
- overovateľov zápisnice: Ing. Tatiana Kalaninová a Igor Cukrovaný
9/2021 - program zasadnutia
10/2021 - zámer previesť majetok kupujúcemu VVS, a.s. Košice, 95 %
majetkový podiel SO- 001 kanalizácia Ptičie
prerokovanie Územného plánu obce Ptičie - Zmeny a doplnky č.2
návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021
plat HK obce Ptičie za mesiac / 94,90.- €
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 40 664,66.- €
15/2021 - ýročnú správu za rok 2020
16/2021 - návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Ptičie
(Agrokomplex s.r.o Humenné - Suchý Jarok)
17/2021 - dočasne autoservis a dodržiavanie pracovnej doby
11/2021 12/2021 13/2021 14/2021 -

Zapisovateľka:

Ing. Mária Husťaková

…...........................................

Overovatelia:

Igor Cukrovaný

…...........................................

Ing. Tatiana Kalaninová

…...........................................

Martin Dzemján

…...........................................

Starosta obce:

