Zápisnica
zo 1. zasadnutia OZ obce Ptičie zo dňa 11. 03. 2016

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania a jeho doplnenie
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
Prerokovanie návrhu rekonštrukcie LED verejného osvetlenia v celej obci a v miestnej
časti Podskalka
6. Schválenie vytvorenia piatich pracovných miest podľa §54 ods.1 písm. a/zákona
č. 5/2004 Z. z.
7. Schválenie správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2015
8. Schválenie smernice finančnej kontroly v pôsobnosti obce Ptičie
9. Prerokovanie žiadosti o úpravu prístupovej cesty
10. Diskusia, rôzne
11. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 1. zasadnutí OZ
obce Ptičie a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu 2: Prítomní poslanci zvolili za zapisovateľku Mgr. Máriu Čornú. Za overovateľov
zápisnice boli zvolení Ing. Miroslav Mihalík a pán Peter Behún.
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, že rokovanie s firmou NASES
a obcou Ptičie je naďalej v štádiu riešenia.
K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie doporučuje dať namontovať skúšobné vzorky
LED svietidiel na posúdenie svietivosti a osvetlenia verejných priestranstiev. Následne sa OZ
obce Ptičie bude zaoberať vypísaním verejnej súťaže na dodanie a montáž verejného LED
osvetlenia v obci Ptičie a miestnej časti Podskalka.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za návrh: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
K bodu 6: Starosta obce predniesol návrh na vytvorenie piatich pracovných miest pre tých
uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v §54 ods.1 písm. a/zákona č. 5/2004 Z. z.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za návrh: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov

K bodu 7: Starosta obce informoval prítomných. poslancov o správe hlavnej kontrolórky
obce Ptičie o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2015. Hlavná kontrolórka obce Ptičie Ing.
Mária Kulanová konštatovala, že OcÚ zabezpečil plnenie všetkých uznesení a odporúčaní
prijatých na zasadnutiach OZ . Obec Ptičie nakladala s majetkom obce transparentne,
a v tejto oblasti neboli zistené za rok 2015 žiadne nedostatky. Zároveň obec Ptičie
akceptovala návrhy a odporúčania pre riešenie menších, dielčich problémov, ktoré navrhovala
hlavná kontrolórka obce Ptičie.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za návrh: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
K bodu 8: Starosta obce predniesol návrh na schválenie smernice finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Ptičie. Prítomní poslanci po preštudovaní smernice návrh starostu obce
Martina Dzemjána schválili.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za návrh: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
K bodu 9: Obecné zastupiteľstvo sa venovalo aj žiadosti o úpravu prístupovej cesty k domu
pani Kataríny Boškovej. Starosta obce spolu s poslancami prejavili snahu riešiť tento problém
v dohľadnej dobe k spokojnosti žiadateľky.
K bodu 10: V diskusii sa OZ zaoberalo o napredovaní obce Ptičie ohľadom kanalizácie.
K bodu 11: Starosta obce sa v závere poďakoval prítomným poslancom za ich účasť
a podnetné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie číslo:
1/2016 - rokovania s firmou NASES a obcou Ptičie,ktoré sú naďalej v štádiu riešenia
2/2016 - žiadosť na úpravu prístupovej cesty k domu pani Katríny Boškovej
Schvaľuje uznesením číslo:
1/2016 - zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú
overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Mihalíka
Petra Behúna
2/2016 – program OZ
3/2016 – návrh na rekonštrukciu LED osvetlenia v obci Ptičie a miestnej časti Podskalka

4/2016 – návrh na vytvorenie piatich pracovných miest podľa §54 ods.1 písm. a/zákona č.
5/2004 Z. z.
5/2016 – správu hlavnej kontrolórky obce Ptičie za rok 2015
6/2016 – smernicu finančnej kontroly v pôsobnosti obce Ptičie

Zapisovteľka:
Overovatelia:

Mgr. Mária Čorná
Ing. Miroslav Mihalík
Peter Behún

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

Starosta obce:

Martin Dzemján

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

