
Zápisnica 

zo  4. zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  obce Ptičie zo  dňa  28. 08. 2015

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu rokovania a jeho doplnenie o:
a,  Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v obci Ptičie, 
b,  Vytvorení webovej stránky obce Ptičie firmou Galileo
c,   Žiadosť  firmy NASES o projektovaní  pasívneho optického kábla  v k.ú.  obce
Ptičie
d, Návrh na schválenie Vnútroorganizačnej smernice pre výkon finančnej kontroly

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva

5. Prerokovanie žiadosti o úprave kúpnej ceny, odkúpenie susediaceho pozemku parcela
KNC č. 662/34 pre pána Ing. Ivana Ninčáka

6. Informácie ohľadom Správy o hodnotení podľa zákona  č. 23/2006 Z. z. Prepojovací
plynovod Poľsko – Slovensko

7. Prerokovanie návrhu o poskytovaní  služieb odborne spôsobilého zástupcu v zmysle
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve  s účinnosťou  od  01. 09. 2015 

8. Prerokovanie návrhu o výmene okien na Dome smútku

9. Návrh  na schválenie  Zmluvy o združení  finančných prostriedkov  a  spolupráci  a
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve /VVS, a. s./

10. Návrh na schválenie LED rekonštrukcie  verejného osvetlenia  v celej obci Ptičie a v
miestnej časti Podskalka

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie a záver



K bodu 1:  Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ptičie Martin Dzemján spolu s jeho
zástupcom  Ing.  Miroslavom  Mihalíkom.  Starosta  obce  privítal  všetkých  prítomných
poslancov a zároveň ich oboznámil s programom 4. obecného zastupiteľstva.

K  bodu  2:  Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo   program  rokovania  a  jeho
doplnenie.
2.a)  V  Správe  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  Obecného  úradu  obce  Ptičie,
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015, starosta obce informoval
prítomných poslancov o výsledku plánovanej finančnej kontroly.
2.b) Starosta obce Martin Dzemján oboznámil poslancov so žiadosťou firmy Galileo, ktorá
má záujem o vytvorenie novej webovej stránky obce Ptičie a jej následné prevádzkovanie.
Nakoľko obec Ptičie má webovú stránku a bezplatne ju prevádzkuje Ing. Peter Zaremba,
ponúkané služby firmou Galileo obec Ptičie neplánuje v najbližšom čase využiť.
2.c)Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou firmy NASES, ktorá prejavila záujem o
uloženie pasívneho optického kábla v k. ú. obce Ptičie. Firma NASES žiada odkúpiť alebo
prenajať  časť  pozemku v  areáli  bývalej  materskej  školy.  Obecné  zastupiteľstvo  k  tomu
zaujme relevantné stanovisko vtedy, keď bude predložená projektová dokumentácia.
2.d)  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Vnútroorganizačnú smernicu pre výkon
finančnej kontroly, ktorú starosta obce prezentoval pred prítomnými poslancami.

K bodu 3: Ako zapisovateľku určili prítomní poslanci Mgr. Máriu Čornú.
Za overovateľov boli zvolení Ing. Dana Porvazníková a Ing. Miroslav Mihalík.

K bodu 4: Na poslednom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 07. 05. 2015 neboli
určené žiadne uznesenia, ktoré by si vyžadovali kontrolnú činnosť zo strany poslancov.

K bodu 5:  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pána Ing. Ivana Ninčáka o úprave
kúpnej ceny susediaceho pozemku parcela KNC č. 662/34, v ktorej pán Ing. Ivan Ninčák
žiada o zníženie kúpnej ceny za m2. Obecné zastupiteľstvo opätovne rozhodlo, že cena za
m2 sa meniť nebude a zostáva vo výške  7eur/ m2, tak ako je uvedené v uznesení obecného
zastupiteľstva obce Ptičie č. 20/2015 zo dňa 07. 05. 2015.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za zmenu kúpnej ceny:1 poslanec
Proti zmene kúpnej ceny: 4 poslanci

K bodu 6:  Starosta  obce  Martin  Dzemján informoval  poslancov o  Správe  o  hodnotení
podľa zákona  č. 24/2006 Z. z. Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko, ktorý by mal
viesť k. ú. obce Ptičie.

K bodu 7: Starosta obce informoval poslancov, že firma EMPATIA – MO, s. r. o., ukončila
svoju činnosť, a preto je potrebné zabezpečiť novú firmu, ktorá by bola odborne spôsobilá
na  poskytovanie  služieb   v  zmysle  zákona  č.  470/2005  Z.  z.  o  pohrebníctve.  Obecné
zastupiteľstvo zároveň poverilo starostu obce Martina Dzemjána podpisom zmluvy na dobu
neurčitú  pre  odborného  garanta,  ktorý  by  služby  v  zmysle  zákona  č.  470/2005  Z.z.  o
pohrebníctve pre obec Ptičie vykonával.

K bodu 8: V tomto bode starosta obce poukázal na zlý stav okien a dverí na Dome smútku.



Zároveň predniesol návrh,  ktorý sa týkal  výmeny okien a dverí na spomínanom Dome
smútku. Prítomní poslanci súhlasili s týmto návrhom. Zároveň poverili starostu obce, aby
zabezpečil  minimálne  tri  cenové  ponuky,  na  základe  ktorých  bude  vykonané  výberové
konanie.

K  bodu  9:  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Ptičie  jednohlasne  schválilo  návrh  Zmluvy  o
združení  finančných  prostriedkov  a  spolupráci  a  Zmluvy  o  budúcej  kúpnej  zmluve
uzatvorenej v zmysle  §50 a  §51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi obcou Ptičie a
VVS, a.s. .
Hlasovalo: 5 poslancov
Za návrh hlasovalo: 5 poslancov
Proti návrhu hlasovalo: 0 poslancov

K bodu 10: Obecné zastupiteľstvo prejednávalo LED rekonštrukciu verejného osvetlenia v
celej obci Ptičie a v miestnej časti Podskalka, kde došlo k záveru, že je potrebné zo strany
starostu  obce  Ptičie  zaobstarať  minimálne  tri  cenové  ponuky  a  prizvať  zástupcov
jednotlivých firiem, aby svoje ponuky prezentovali na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

K bodu 11: V diskusii vystúpil pán poslanec Igor Cukrovaný, kde upozornil na havarijný
stav  elektrických  zariadení  v  kuchyni  KD  obce  Ptičie.  Poslanci  preto  požiadali  pána
starostu,aby zlý stav elektroinštalácie čo v najbližšom možnom čase odstránil.

K  bodu  12:  V závere  sa  starosta  obce  Ptičie  Martin  Dzemján  poďakoval  prítomným
poslancom za ich podnetné názory, návrhy a za účasť.



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie

Berie na vedomie:
13/2015   -  Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu Ptičie, 
                    vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

14/2015   -  žiadosť firmy Galileo o vytvorenie novej webovej stránky obce Ptičie

15/2015   -  žiadosť firmy NASES o odkúpení alebo prenájme časti pozemku v areáli
                    bývalej materskej školy
 
16/2015   -  OZ obce Ptičie poveruje starostu obce Ptičie Martina Dzemjána, podpisom 
                    zmluvy na dobu neurčitú pre odborne spôsobilého zástupcu v zmysle zákona
                    č. 470/2005 Z. z o pohrebníctve 

17/2015  -  OZ obce Ptičie poveruje starostu obce Ptičie Martina Dzemjána, aby zabezpečil
                   minimálne tri cenové ponuky, na základe ktorých bude vykonané výberové 
                   konanie na výmenu okien  a dverí na Dome smútku

18/2015  -  OZ poveruje starostu obce Ptičie Martina Dzemjána, aby zabezpečil minimálne 
                   tri cenové ponuky, na základe ktorých bude vykonané výberové konanie na  
                   rekonštrukciu LED osvetlenia    

19/1015  -  OZ poveruje starostu obce odstrániť zlý stav elektrických zariadení v kuchyni 
                   KD v čo najbližšom možnom čase

Schvaľuje uznesením číslo:
25/2015    -  program rokovania a jeho doplnenie

26/2015     - Vnútroorganizačnú smernicu pre výkon finančnej kontroly

27/2015    -  zapisovateľku zápisnice Mgr. Máriu Čornú
                    overovateľov zápisnice  Ing. Danu Porvazníkovú
                                                           Ing. Miroslava Mihalíka

28/2015   -  návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci

                 - návrh Zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle §50 a §51 
                   Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi obcou Ptičie a Východoslovenskou
                   vodárenskou spoločnosťou, a. s. so sídlom v Košiciach  a súhlasí s odpredajom
                   kanalizácie stoky T a T-4 v dĺžke 400 m VVS, a.s. za 1,00€.
                   

29/2015   -  opätovne schvaľuje kúpnu cenu pozemku parcely KNC č. 662/34 na 7eur/m2
                    pre pána Ing. Ivana Ninčáka
        

         



Zapisovateľka:    Mgr. Mária Čorná              ….................................

Overovatelia:      Ing. Dana Porvazníková     ….................................
                            
                            Ing. Miroslav Mihalík         …................................

Starosta obce :    Martin Dzemján                   …...............................


