
 

Z á p i s n i c a 

 
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.11.2011 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
Program:  1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Schválenie programu rokovania zasadnutia  

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 
 5. Prerokovanie správy o výsledku kontroly v SCVČ 
 6. Úprava rozpočtu pre SCVČ  
 7. Schválenie odmeny za činnosť finančnej komisie 
 8. Informácia o realizácii projektov 
 9. Diskusia 
 10. Návrh na uznesenie 
 
k bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce 
k bodu 2. Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke 
k bodu 3. Zapisovateľ bol schválený. Ing. Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli 

schválení Ing. Hudák  Stanislav a Ing. Džubák Vladislav. 
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené. 
k bodu 5. Správu o výsledkoch kontroly v SCVČ za 9 mesiacov roka 2011 predniesol 

starosta obce. 
k bodu 6. Rozpočet pre SCVČ bude  upravený vo výške 60 % skutočného príjmu 

podielových daní obce  za rok 2011. Vyrovnanie bude  k 31.12.2011 
k bodu 7. Za vykonanie kontroly vo voľnom čase bola navrhnutá odmena vo výške 30,- € 

a to pre Ing. Hudáka, Ing. Džubáka a Ing. Dzemjána  
k bodu 8: Protipovodňové opatrenia v zastavanej časti obce, pokračovanie projektu, ktorý 

bol realizovaný v priebehu roka 2011. 
k bodu 10. Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 

- správu o výsledkoch kontroly hospodárenia za 9 mesiacov roka 2011 v SCVČ Ptičie, 
- uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva, 
- vypracovanie projektu pokračovania protipovodňových opatrení, druhá časť 
 

schvaľuje: 
- program rokovania, 
- zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
- úpravu rozpočtu pre SCVČ na 60 % skutočného príjmu podielových daní obce za rok 

2011. 
- finančnú odmenu pre uvedených poslancov za vykonanie kontroly v SCVČ 4.11.2011. 

 
Zapisovateľ:      Ing. Albert Dzamjan   ........................................... 
Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Hudák,  Ing. Vladislav Džubák ..................................... 
 
Marián Čorný 
Starosta obce Ptičie       ........................................... 


