
Zápisnica  
 

zo 6. zasadnutia OZ obce Ptičie zo dňa 14. 12. 2015 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie  programu rokovania a jeho doplnenie 

4. Kontrola plnenia  uznesenia  z posledného zastupiteľstva 

5. Schválenie dodatku  k VZN č. 3 o miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

6. Úprava rozpočtu za rok 2015 

7. Schválenie rozpočtu  na rok 2016 

8. Prehodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

9. Diskusia, rôzne 

10. Návrh na uznesenie a záver 

 

 

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 6. zasadnutí OZ obce 

Ptičie a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2: Prítomní poslanci zvolili na zapisovateľku Mgr. Máriu Čornú. Za overovateľov 

zápisnice boli zvolení Ing. Danka Porvazníková a pán Igor Cukrovaný. 

 

K bodu 3: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania. 

Hlasovalo: 5 poslancov 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že naďalej rokuje s firmou 

NASES o nájomnej zmluve medzi obcou Ptičie a spomínanou firmou NASES. 

 

K bodu 5: Starosta obce oboznámil OZ a zároveň predniesol na schválenie  Dodatok č. 3 k VZN, 

v ktorom sa predlžuje platnosť VZN 3/2012 na zdaňovacie obdobie aj v roku 2016. Všetky ostatné 

náležitosti VZN obce k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ostávajú nezmenené. Dopĺňa sa o poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu 

bez obsahu škodlivín a to 0,045€. 

Hlasovalo: 5 poslancov 

Za návrh: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie schválilo úpravu rozpočtu za rok 2015. 

Hlasovalo: 5 poslancov 

Za návrh: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Pani Jana Lancošová pripravila rozpočte na rok 2016 na úrovni kategórii, s ktorým 

oboznámila prítomných poslancov. OZ rozpočet na rok 2016 schválilo na úrovni kategórií. 

Hlasovalo: 5 poslancov 

Za návrh: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 



K bodu 8: Starosta obce Martin Dzemján spolu s Ing. Miroslavom Mihalíkom oboznámili OZ 

s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je 

dokumentom národného charakteru, na základe ktorého sa poskytuje pomoc z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Obec Ptičie 

by mala záujem o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na úpravu miestnych 

komunikácii. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento návrh. 

Hlasovalo: 5 poslancov 

Za návrh: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

 

K bodu 9: V diskusii vystúpil Ing. Stanislav Hudák, ktorý predstavil poslancom program Podpora 

obcí a prístup LEADER CLLD v programovom období 2014 – 2020. Zároveň navrhol možnosti 

využitia eurofondov v našej obci. 

V diskusii vystúpil aj pán Peter Behún, ktorý navrhol vytvoriť nové detské ihriská alebo cyklotrasu, 

ktorá by spájala obec Ptičie s obcou Kamienka.  

 

K bodu 10: Starosta obce sa poďakoval za podnetné návrhy zo strany poslancov aj Ing. 

Stanislavovi Hudákovi, no uviedol, že prioritou obec Ptičie je dostavba kanálu a úprava miestnych 

komunikácii. 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

 

25/2015 – informácie starostu obce o rokovaní  nájomnej zmluvy medzi firmou NASES a obcou 

Ptičie 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

 

40/2015 – zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú 

                 overovateľov zápisnice: Ing. Danku Porvazníkovú 

 Igora Cukrovaného 

 

41/2015 – program rokovania OZ 

 

42/2015 – Dodatok č. 3 k VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ostávajú nezmenené. Zároveň sa dopĺňa o poplatok za 1 kg drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 0,045€ 

 

43/2015 – úpravu rozpočtu za rok 2015 

 

44/2015 – rozpočet na rok 2016 na úrovni kategórií 

 

45/2015 – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 



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

 

Overovatelia: Ing. Danka Porvazníková …............................................. 

 

 Igor Cukrovaný …............................................. 

 

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


