Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 5. 2015

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania a jeho doplnenie o správu audítorky
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
Zámer na realizáciu IBV v časti Vyšné Konopianky k. ú. Ptičie a doporučuje žiadateľovi
predložiť návrh na realizáciu investičného zámeru
6. Schválenie správy HK plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva z roku 2014
7. Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
8. Schválenie platu hlavného kontrolóra obce
9. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 662/34, č. 662/59
10. Schválenie úpravy platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
s účinnosťou od 1. 1. 2015
11. Schválenie stanoviska HK obce Ptičie k návrhu záverečného účtu za rok 2014
12. Schválenie výšky denného limitu pokladnice obce
13. Schválenie správy HK o výsledku finančnej kontroly podľa plánu práce na rok 2015
14. Schválenie záverečného účtu
15. Schválenie individuálnej výročnej správy
16. Schválenie úpravy rozpočtu, použitia RF na kapitálové výdavky
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1: Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ptičie Martin Dzemján, kde privítal
prítomných poslancov (viď. prezenčná listina).
K bodu 2: Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a doplnenie bodu programu
o správu audítorky.
K bodu 3: Obecné zastupiteľstvo určilo ako zapisovateľku Mgr. Máriu Čornú, overovateľov
zápisnice Ing. Danu Porvazníkovú a Igora Cukrovaného.
K bodu 4: Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s tým, že uznesenia z posledného
obecného zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 5: Prítomní poslanci boli oboznámení so zámerom žiadateľa na realizáciu IBV v časti
Vyšné Konopianky k. ú. Ptičie, avšak žiadateľ musí predložiť návrh na realizáciu
investičného zámeru na vlastné náklady.
K bodu 6: Starosta obce oboznámil poslancov so správou hlavnej kontrolórky obce Ing.
Márie Kulanovej ohľadom plnenia uznesení OZ za rok 2014.
K bodu 7: Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu Ptičie.
K bodu 8: Starosta obce informoval poslancov o zmene výšky platu hlavnej kontrolórky
obce.
K bodu 9: Prítomní poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov:
parcela č. 662/34 - Ing. Ivanovi Ninčákovi,
parcela č. 662/59 - p. Jozefovi Svinčákovi,
za sumu 7eur/m2.
K bodu 10: Zástupca starostu obce Ing. Miroslav Mihálik informoval prítomných poslancov
o úprave platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. s účinnosťou
od 1. 1. 2015.
K bodu 11: Starosta obce informoval poslancov o stanovisku hlavnej kontrolórky obce Ptičie
k návrhu záverečného účtu za rok 2014. Hlavná kontrolórka obce Ptičie Ing. Mária
Kulanová konštatovala, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušným
právnymi normami s objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Ptičie a preto odporúča návrh záverečného účtu
schváliť.
K bodu 12: Prítomní poslanci schválili denný limit pokladnice obce na 2000 eur.
K bodu 13: Starosta obce Martin Dzemján informoval poslancov o správe hlavnej kontrolórky
obce Ptičie o výsledku finančnej kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej
činnosti na 1.polrok 2015. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2014 sa
uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Za správnosť
uvedených údajov zodpovedajú členovia inventarizačnej komisie, ako aj starosta
obce. Kontrolou inventarizácie neboli zistené nedostatky.

K bodu 14: Poslanci schválili záverečný účet na rok 2014, ktorý predniesol starosta obce.
K bodu 15: Starosta obce prečítal individuálnu výročnú správu a zároveň ju predniesol na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
K bodu 16: Poslanci schválili úpravu rozpočtu, použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky a to rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 13 000,00 €,
rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku 8 000,00 € a výstavbu kanalizácie
7 000,00 €.
K bodu 17: Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stave verejného osvetlenia.
Zároveň podal návrh na úpravu súčasného osvetlenia na osvetlenie LED, ktoré je
úspornejšie a zníži tak náklady na verejné osvetlenie. Prítomní poslanci s týmto
návrhom súhlasili. Starosta obce taktiež informoval poslancov o žiadosti NASES
o projektovaní uloženia pasívneho optického kábla v k.ú. obce Ptičie.
K bodu 18: V závere zasadnutia sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval prítomným
poslancom a poďakoval im za ich názory, cenné rady a spoluprácu.

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie:
5/2015

- plnenia uznesení z 2. obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 2. 2015

6/2015

- zámer žiadateľa na IBV v časti Vyšné Konopianky k. ú. Ptičie

7/2015

- správu hlavnej kontrolórky obce ohľadom plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva obce Ptičie za rok 2014

8/2015

- úpravu platu hlavnej kontrolórky obce

9/2015

- úpravu platu starostu obce zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.

s účinnosťou od 01.01.2015
10/2015 - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014
11/2015 - správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly podľa plánu práce
0na rok 2015
12/2015 – žiadosť NASES o projektovaní uloženia pasívneho optického kábla v k.ú. obce
Ptičie
Schvaľuje uznesením číslo:
17/2015 - program rokovania a doplnenie bodu programu o správu audítorky
18/2015 – zapisovateľku: Mgr. Máriu Čornú,
overovateľov:

Ing. Danu Porvazníkovú
Igora Cukrovaného

19/2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
20/2015 - žiadosť o odkúpenie pozemkov parcely č. 662/34 - Ing. Ivanovi Ninčákovi a č.
662/59 - Jozefovi Svinčákovi, za sumu 7 eur/m2
21/2015 - výšku denného limitu pokladnice obce na 2000 eur
22/2015 - záverečný účet za rok 2014
23/2015 - individuálnu výročnú správu obce Ptičie
24/2015 – úprava rozpočtu, použitie RF na kapitálové výdavky

Zapisovateľka :

Mgr. Mária Čorná

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

Overovatelia:

Ing. Dana Povrazníková

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

Igor Cukrovaný

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

Martin Dzemján

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

Starosta obce:

