Zápisnica
z 2. obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 2. 2015

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia a jeho doplnenie o:
a) Správu hlavnej kontrolórky obce Ptičie o kontrolnej činnosti za rok 2014
b) Schválenie poplatku pre podnikateľské subjekty za vyhlásenie oznamu v obecnom
rozhlase
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Schválenie Dodatku č. 2 o postúpení práv investora č. 68/15/2013/IÚ na časť stavby
,,Ptičie – kanalizácia“
6. Schválenie vecného bremena na svojich pozemkoch (bod č. 4 Dodatok č. 2)
7. Schválenie úpravy zmluvného vzťahu so zhotoviteľskou firmou VODAR SPOS, s.r.o.,
Lipová 738/19,066 01 Humenné (bod č. 5 Dodatku č. 2)
8. Vytvorenie dvoch pracovných miest § 50 j zákona NR SR č. 5/2004 Z.z.
9. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia
10. Schválenie umiestnenia a prevádzkovania stávkových hier v miestnom pohostinstve
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1: Zasadnutie otvoril starosta obce Ptičie Martin Dzemján, kde privítal prítomných
poslancov (viď. prezenčná listina).
K bodu 2: Prítomní poslanci schválili jednotlivé body programu a jeho doplnenie o :
a) Správu hlavnej kontrolórky obce Ptičie o kontrolnej činnosti za rok 2014,
b) Schválenie poplatku pre podnikateľské subjekty za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase
K bodu 3: Ako zapisovateľka bola zvolená Mgr. Mária Čorná a overovatelia zápisnice
Ing. Miroslav Mihálik a Igor Cukrovaný.
K bobu 4: Starosta obce zhodnotil, že uznesenia č. 1 až 7 z 1. obecného zastupiteľstva boli
splnené.
K bodu 5: Starosta obce predložil prítomným poslancom Dodatok č. 2 k Zmluve o postúpení
práv investora č. 68/15/2013/IÚ na časť stavby : ,,Ptičie – kanalizácia“ za účelom schválenia.
K bodu 6: Prítomní poslanci súhlasili so schválením vecného bremena na svojich
pozemkoch, t. j. pozemkoch obce (bod č. 4 Dodatku č. 2).
K bodu 7: Poslanci schválili úpravy zmluvného vzťahu so zhotoviteľskou firmou VODAR SPOS, s.r.o., Lipová 738/19,066 01 Humenné (bod č. 5 Dodatku č. 2).

K bodu 8: Poslanci schválili, že obec Ptičie zamestná dvoch pracovníkov a to - Františka
Mastiľáka a Jaroslava Cukrovaného na dobu 9 miesiacov/8 hod. denne a to podľa §50 ods. j
zákona NR SR č. 5/2004 Z.z.
K bodu 9: Prítomní poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území obce Ptičie (viď. úradná tabuľa obce Ptičie
a internetová stránka obce Ptičie).
K bodu 10: Na základe žiadosti majiteľky pohostinstva poslanci schválili umiestnenie
a prevádzkovanie stávkových hier v miestnom pohostinstve.
K bodu 11: V diskusii vystúpil Peter Behún a informoval prítomných poslancov a starostu
obce o blížiacom sa VI. ročníku Behu Vtáčím údolím, ktorý sa uskutoční dňa 8. 3.2015 o
12:30 hod.. Zároveň požiadal poslancov a starostu obce o pomoc pri príprave súťaže a o
občerstvenie a medaily pre súťažiacich.
K bodu 12: V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a za
spoluprácu.

Obecné zastupietľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie:
4/2015

plnenie uznesení z 1.obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 1. 2015

Schvaľuje uznesením číslo:
8/2015

program a jeho doplnenie

9/2015

zapisovateľku:

Mgr. Mária Čorná

overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Mihálik
Igor Cukrovaný
10/2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o postúpení práv investora č. 68/15/2013/IÚ na časť
stavby: ,,Ptičie - kanalizácia"

11/2015

schválenie vecného bremena na svojich pozemkoch (bod č. 4 dodatku č. 2)

12/2015

úpravy zmluvného vzťahu so zhotoviteľskou firmou VODAR SPOS, s.r.o.,
Lipová č. 739/19, 06601 Humenné (bod č. 5 dodatku č. 2)

13/2015

schválenie prijatia dvoch pracovníkov podľa §50 ods. j zákona NR SR č. 5/2004
Z.z.

14/2015

Všeobecného záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce Ptičie

15/2015

umiestnenia a prevádzkovania stávkových hier v miestnom pohostinstve

16/2015

zrušenie uznesenia č. 43 z 5. obecného zastupiteľstva obce Ptičie konaného dňa
29.11.2013 z dôvodu, že U-PS Ptičie nesplnilo podmienky definované v danom
bode z čoho vyplýva, že refundácia nákladov v prospech U-PS Ptičie je
nedôvodná, nakoľko cesta bola vykúpená priamo obcou Ptičie zo dňa
20.02.2015.

Zapisovateľka: Mgr. Mária Čorná
Overovatelia:

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

Ing. Miroslav Mihálik ....................................
Igor Cukrovaný

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

Starosta obce: Martin Dzemján

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

