ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. 06. 2014

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia /prípadné doplnenie programu
poslancov/
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Plnenie rozpočtu obce a jeho úprava k 30.06.2014
6. Schválenie auditu obce za rok 2013
7. Schválenie správy o výsledku následnej finančnej kontroly obce Ptičie za za
1. polrok 2014
8. Informácia o postupe prác na kanalizácii obce
9. Schválenie odpredaja pozemkov v miestnej časti na Podskalke
10. Informácia o zamestnanosti občanov v hmotnej núdzi
11. Rôzne, diskusia
12. Návrh na uznesenie a záver
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 Dzemján Albert a overovatelia zápisnice boli schválení
Ing. Vladislav Džubák , Ing. Hudák Stanislav.

k bodu 4.

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.

k bodu 5.

Starosta obce informoval prítomných poslancov obce ohľadom plnenia rozpočtu
za 1.plrok 2014. Rozpočet sa plní priebežne a môžeme konštatovať , že aj príjmy
z podielových daní sú prideľované obci podľa schváleného rozpočtu ministerstva
financií. Informoval prítomných poslancov o tom, že je potrebné schváliť úpravu
rozpočtu pri čerpaní finančných prostriedkov s kapitálových príjmov s odpredaja
pozemkov na úhradu 5 % podielu pre výstavbu kanalizácie pre rok 2014.

k bodu 6.

V tomto bode boli poslanci informovaní so správou auditórky za rok 2013. Bolo
konštatované, že obec v uplynulom roku hospodárila dobre.

.k bodu 7. V tomto bode starosta informoval poslancov o stave prác na kanalizácii v obci.
Práce boli ukončené na trase R, ktorá začína od napojenia pri lávke pod
cintorínom a končí až pri oplotení pri farskej záhrade.
k bodu 8.

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj žiadosťou vlastníkov pozemkov na
Podskalke o odpredaj časti po konci záhrad, ktoré užívajú a ich výmera bolo
vyhotovená geometrickým plánom Ing. Miroslavom Mihálikom. Cena za
odpredaj pozemkov ostáva nezmenená v tejto časti obce a to 1.- € za 1m2

k bodu 9.

Starosta informoval prítomných poslancov o tom, že na základe zákone o hmotnej
núdzi obec zamestnáva v súčasnosti troch občanov našej obce.

k bodu 10. V tomto bode poslanci diskutovali ohľadom výrubu stromov popri štátnej ceste,
prekládke telefónnych stĺpov, čistote v obci nelegálnych skládok stavebného
odpadu, voľbou nového hlavného kontrolóra obce a podobne. Starosta obce
informoval poslancov o tom, že je záujem o využitie budov základnej a materskej

školy na podnikateľské účely. Poslanci súhlasili s tým, že bolo by veľmi dobré
aby uvedené budovy nechátrali a ich využitím na podnikateľské účely by sa ich
stav zlepšil a našli by sa aj pracovné miesta pre našich občanov, ktorí by spĺňali
podmienky v danej profesií, ktorá by bola v uvedených budovách zriadená.
Poslanci dospeli k tomu záveru, že tento návrh je pre obec výhodný, ale nakoľko
sa jedná o dlhodobý prenájom, alebo o odpredaj majetku obce je potrebné k tomu
viesť širšiu diskusiu aj s občanmi obce. Taktiež sa zhodli na tom, že nakoľko sa
v tomto roku končí ich volebné obdobie ako aj starosta obce nemieni kandidovať
v novom volebnom období preto bude najlepšie ak túto problematiku prenechajú
novému vedeniu obce Ptičie.

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie uznesením č.:
-

19/2014

plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva,

-

20/2014

informáciu o postupe prác na kanalizácii obce

-

21/2014

informáciu o zamestnanosti občanov v hmotnej núdzi

-

22/2014

informáciu starostu obce ohľadom využitia budov materskej
a základnej školy na podnikateľské účely a ich využitie v budúcom
volebnom období

Schvaľuje uznesením č.:
-

20/2014

program rokovania,

-

21/2014

zapisovateľa
overovateľov zápisnice

-

22/2014

plnenie rozpočtu obce za prvý polrok 2014 ako aj použitie finančných
kapitálových prostriedkov na úhradu 5 % podielu pre dotáciu
z environmentálneho fondu na kanalizáciu časti obce v tomto roku

-

23/2014

Výsledky auditu obce za rok 2013

-

24/2014

Odpredaj pozemkov miestnej časti na Podskalke pre :

Ing. Albert Dzemján
Ing. Vladislav Džubák
Ing. Stanislav Hudák

p. Šuľák Miroslav parcela KNC 662/51 o výmere 271 m2
p. Martin Packo
KNC 662/52 o výmere 115 m2
p. Lukaš Packo
KNC 662/57 o výmere 158 m2
p. Marianna Halaganová KNC 662/50 o výmere 404 m2
p. Cecília Marcinková
KNC 662/52 o výmere 216 m2
p. Cecília Marcinková
KNC 662/53 o výmere 230 m2
p. Karol Valko
KNC 662/55 o výmere 105 m2
za cenu 1 € za 1 m2.

Zapisovateľ:

Ing. Albert Dzemján

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladislav Džubák

Starosta obce :

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

Ing. Stanislav Hudák

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

Čorný

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

p. Marián

