
Z Á P I S N I C A  
 

z 1. zasadnutia obecného zastupite�stva, konaného d�a 29.1.2011 o 09.00 hod. 
 
Prítomní pod�a prezen�nej listiny. 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia 
3. Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov zápisnice 
4. Schválenie rokovacieho poriadku zastupite�stva 
5. Schválenie štatútu obce Pti�ie 
6. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce 
7. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 
8. Schválenie Doplnku �. 1 k VZN pre rok  2011  
9. Schválenie ro�nej ú�tovnej závierky za rok 2010 a stanoviska hlavného kontrolóra 

k závere�nému ú�tu obce za rok 2010 
10. Schválenie poplatkov za prenájom KD, PO a vyhlásenia v miestnom rozhlase 
11. Schválenie majetkovo-právneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve štátu  
12. Využitie budov a areálu ZŠ a MŠ 
13. Financovanie SCV� Pti�ie 
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
 
K bodu 1. Obecné zastupite�stvo otvoril a viedol starosta obce Marián �orný. 
 
K bodu 2. Po predložení programu  zasadnutia obecného zastupite�stva program bol 
zastupite�stvom schválený a doplnený o body 10 a 12. 
 
K bodu  3. Za zapisovate�a zo zasadnutia obecného zastupite�stva bol navrhnutý 
a schválený Ing. Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli, navrhnutí a schválení 
Ing. Stanislav Hudák a Ing. Peter Zaremba. 
 
K bodu 4. Navrhnutý rokovací poriadok obecného zastupite�stva bol prerokovaný 
a schválený obecným zastupite�stvom. 
 
K bodu 5. Obecným zastupite�stvom bol prerokovaný a schválený štatút obce.  
 
K bodu 6. Boli prerokované a schválené zásady hospodárenia s majetkom obce obecným 
zastupite�stvom. 
 
K bodu 7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu bude obecné 
zastupite�stvo. 
 
K bodu 8. Bol predložený a schválený Doplnok �. 1 k VZN pre rok 2011 
 



K bodu 9. Predseda finan�nej komisie Ing. Stanislav Hudák predniesol ro�nú závierku za 
rok 2010, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra k závere�nému ú�tu, ktoré po predložení boli 
aj schválené. 
 
K bodu 10. Príloha k zápisnici 
 
K bodu 11. Vyhotovenie GP pod miestnu komunikáciu od hlavnej cesty k domu smútku 
/Majerník – �ar�anský/ 
 
K bodu 12. Bola vykonaná obhliadka budov základnej školy a materskej škôlky. Budova 
základnej školy je v zlom technickom stave, kúrenie  je vypnuté, strecha zna�ne poškodená 
a zateká takmer do všetkých miestností. 
 
K bodu 13. Preveri� financovanie SCV� v spolupráci finan�nou komisiou a hlavným 
kontrolórom, po predložení potrebných vyhlášok, zákonov a nariadení pre �innos� SCV�. 
 
Uznesenie obecného zastupite�stva: 
 
Obecné zastupite�stvo schva�uje:  
 
1. Schválenie programu rokovania zasadnutia 
2. Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov zápisnice 
3. Schválenie rokovacieho poriadku zastupite�stva 
4. Schválenie štatútu obce Pti�ie 
5. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce 
6. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 
7. Schválenie Doplnku �. 1 k VZN pre rok  2011  
8. Schválenie ro�nej ú�tovnej závierky za rok 2010 a stanoviska hlavného      

 kontrolóra k závere�nému ú�tu obce za rok 2010 
9. Schválenie poplatkov za prenájom KD, PZ a vyhlásenia v miestnom rozhlase   
10.  Schva�uje doplnenie plánu práce hlavného kontrolóra pre kontrolu financovania SCV� 

v spolupráci s finan�nou komisiou OcÚ 
 

Obecné zastupite�stvo berie na vedomie: 
 
1. Vyhotovenie geometrického plánu miestnej komunikácie od hlavnej cesty v smere k domu 

smútku /Majerník – �ar�anský/ 
 
2 . Stav budov základnej školy a materskej škôlky s návrhmi riešenia: 

� Asanácia budov s  pripravením  pozemkov areálu  za ú�elom individuálnej bytovej 
výstavby 

� Predaj budovy základnej školy /MŠ/ za ú�elom podnikania so súhlasom OZ 
� Prípadné iné využitie pod�a aktuálnych návrhov a ponúk schválené OZ 

 
 
 
 
 

Marián �orný 
starosta obce 


