Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.05.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.
2.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania zasadnutia / a jeho doplnenie zo strany
poslancov /
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Správa audítora za rok 2012
6. Informácia zástupcu firmy CHEMES o zámeroch v investičnej
a poľnohospodárskej činnosti v KÚ Ptičie
7. Príprava spomienkovej slávnosti z príležitosti 740. výročia prvej písomnej
zmienky o obci
8. Schválenie materiálov kronikárky obce za posledné obdobie
9. Informácia o pokračovaní prác na kanalizácií a rekonštrukcií NN siete
v obci
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie a záver

k bodu 1.
k bodu 2.
k bodu 3.
k bodu 4.
k bodu 5.
k bodu 6.

k bodu 7.
k bodu 8.
k bodu 9.

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke
Zapisovateľ bol schválený Ing. Albert Dzemján a overovatelia
zápisnice boli schválení Igor Cukrovaný a Marián Bešák
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.
Starosta obce oboznámil poslancov so správou audítora za rok 2012
Zástupca firmy CHEMES informoval Obecné zastupiteľstvo Výbor
US Ptičie ohľadom prenájmu a hospodárenia na pozemkoch
občanov obce Ptičie v KÚ Ptičie
Starosta obce informoval o príprave spomienkovej slávnosti 740.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo a schválilo materiály kronikárky
obce Ptičie za posledné obdobie.
Starosta obce informoval prítomných ohľadom prác na
rekonštrukcií NN sieti, ktoré pokračujú podľa plánu práce

a v najbližšom období sa začnú práce s kanalizáciou od začiatku
obce (Klamár Jozef po pravej strane až po Mastiľákovú Martu.
k bodu 10. V rôznom bola prehodnotená možnosť kúpy pozemku pod
prístupovou cestou z obce k pozemkom Urbariát PS Ptičie podľa
GM plánu č. 32389833-99/2012
k bodu 12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie:
Uznesením č. :
16/2013 Zástupca firmy CHEMES informoval Obecné zastupiteľstvo Výbor US
Ptičie ohľadom prenájmu a hospodárenia na pozemkoch občanov obce
Ptičie v KÚ Ptičie
17/2013 Prípravu osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci
19/2013 Informáciu o pokračovaní prác na kanalizácií a rekonštrukcií
elektrickej NN siete v obci
Schvaľuje
Uznesením č. :
14/2013 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
15/2013 správu audítora za rok 2012
18/2013 materiály kronikárky obce Ptičie na zápis do obecnej kroniky
20/2013 odkúpenie pozemkov pod cestou z obce Ptičie k pozemkom Urbariátu
PS Ptičie

Zapisovateľ:

Ing .Albert Dzemján

.......................

Overovatelia zápisnice: p. Igor Cukrovan

.......................

p. Marián Bešák

.......................

starosta obce p. Marián Čorný

.......................

