Zápisnica
z 2. Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 09. 06. 2017

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania zasadnutia a jeho doplnenie zo strany
poslancov Ing. Danky Porvazníkovej a Igora Cukrovaného o:
3)a Návrh na zvýšenie platu starostu obce Ptičie /Spoločný stavebný úrad/
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Odpredaj novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 313 m²
pre pani Máriu Buhajovú
6. Prerokovanie havarijného stavu v MŠ (porucha vody)
7. Schválenie záverečného účtu obce Ptičie za rok 2016
8. Schválenie výročnej správy obce Ptičie za rok 2016
9. Prerokovanie správy audítora za rok 2016
10. Prerokovanie odstavnej plochy pre vozidlá vo farskej záhrade
11. Schválenie, predĺženie kanál. zberača stoky „U“ a zverenie majetku obce
Ptičie do správy pre VVS a.s.
12. Diskusia, rôzne
13. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 2.
zasadnutí OZ obce Ptičie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia.
K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Mgr. Máriu
Čornú. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Danka Porvazníková a Ing.
Miroslav Mihalík.
K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia a jeho
doplnenie zo strany Ing. Danky Porvazníkovej a Igora Cukrovaného o:
3. a) Návrh na zvýšenie platu starostu obce Ptičie/Spoločný stavebný úrad/ o 7,
5% (113,00€), t. j. plat podľa §3 ods.1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
spolu na 1618,00 €.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 1 poslanec

K bodu 4: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie zhodnotilo, že všetky uznesenia
z minulého zasadnutia boli splnené.
K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie súhlasí s odpredajom
novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 313m² pre pani
Máriu Buhajovú v tom prípade, až sa vyrieši odpredaj prístupovej cesty pre
obyvateľov miestnej časti Podskalka. Z tohto dôvodu požiadali poslanci starostu
obce, aby do budúceho zastupiteľstva prizval na rokovanie pána Júliusa Mašleja,
ktorý zastupuje Bývalých urbarníkov Humenné, pozemkové spoločenstvo,
ohľadom odpredaja pozemku, ktorý by mal slúžiť ako prístupová komunikácia
k rodinným domom na parcelách 666/7 – 666/10.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 5 poslanci
Proti návrhu: 0 poslanec
K bodu 6: Starosta obce informoval o havarijnom stave v areáli bývalej škôlky,
kde došlo k úniku vody. Po zistení poruchy bol prívod vody uzavretý a starosta
obce prisľúbil, že poruchu v čo najkratšom čase odstráni vo vlastnej réžii obce
Ptičie.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 5 poslanci
Proti návrhu: 0 poslanec

K bodu 7: Starosta obce Ptičie Martin Dzemján prezentoval prítomným
poslancom Záverečný účet obce Ptičie za rok 2016, ktorý bol k 31. 12. 2016
v prebytku, a to v sume 18 151,71 €. Uvedená suma bude použitá na tvorbu
rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie vzalo aj na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Kulanovej, ktorá
taktiež odporúčala schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Záverečný účet obce Ptičie za rok
2016.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 5 poslanci
Proti návrhu: 0 poslanec
K bodu 8: Starosta obce Martin Dzemján predložil vypracovanú individuálnu
výročnú správu obce Ptičie za rok 2016, ktorá obsahuje základnú charakteristiku
obce, rozpočet obce, hospodárenie obce, bilancia aktív a pasív, hospodársky

výsledok a ostatné dôležité informácie o obci. Prítomní poslanci predloženú
individuálnu výročnú správu schválili.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 5 poslanci
Proti návrhu: 0 poslanec
K bodu 9: Starosta obce prečítal prítomným poslancom správu audítorky Ing.
Anny Mamajovej o obraze finančnej situácie obce Ptičie k 31. decembru 2016.
Zo správy audítorky vyplýva, že obec Ptičie k uvedenému dátumu hospodárila
v súlade so zákonom o účtovníctve, a v danom roku obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
K bodu 10: Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe
vybudovania odstavnej plochy pre autá pri miestnom kostole. Vzhľadom
k tomu, že pri kostole nie je dostatok miesta na vybudovanie odstavnej plochy,
novovzniknuté parkovacie miesta by tak vznikli vo farskej záhrade. Obecné
zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že nemá výhrady voči výstavbe odstavnej
plochy vo farskej záhrade.
K bodu 11: Starosta obce predniesol na schválenie Pokračovanie – predĺženie
kanálového zberača stoky ,,U“ v dĺžke 81 bm, a zároveň zverenie tohto majetku
obce Ptičie do správy VVS, a.s. .Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie
majetku obce Ptičie do správy VVS, a.s., v účtovnej hodnote 1 179, 94 €.
Hlasovalo 5 poslancov
Za návrh: 5 poslanci
Proti návrhu: 0 poslanec
K bodu 12: V diskusii sa poslanci venovali najmä chátrajúcemu objektu bývalej
školy. Zároveň poukázali na potrebu vybudovania nového detského ihriska,
pretože existujúce detské ihrisko z bezpečnostných dôvodov nevyhovuje. Pán
Peter Behún apeloval na pána starostu, aby sledoval výzvy, ktoré sa týkajú
výstavby detských ihrísk, a vo väčšej miere tak využíval eurofondy, granty
a dotácie.
K bodu 13: V závere schôdze sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval
prítomným poslancom za účasť na zastupiteľstve a za podnetné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie

Berie na vedomie číslo:
4/2017 - plnenie uznesenia z minulého zasadnutia
5/2017 - žiadosť pani Márie Buhajovej o odkúpenie novovytvoreného pozemku
parcela C-KN 666/23 o výmere
313 m²
6/2017 - odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného
účtu obce Ptičie za rok 2016
7/2017 - správu audítorky za rok 2016
8/2017 - výstavbu odstavnej plochy pre vozidlá vo farskej záhrade
Schvaľuje uznesením číslo:
6/2017 - zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú
overovateľov zápisnice: Ing. Danku Porvazníkovú
Ing. Miroslava Mihalíka
7/2017 - program zasadnutia a jeho doplnenie zo strany poslancov Ing. Danky
Porvazníkovej a Igora
Cukrovaného o: Návrh na zvýšenie platu starostu obce Ptičie
8/2017 - zvýšenie platu starostu obce Ptičie od 01. 06. 2017 podľa § 4 ods. 2.
zák. č 253/1994 Z.z. o 7,5%
9/2017 - opravu vodovodného potrubia v areáli bývalej škôlky vo vlastnej réžii
obce Ptičie
10/2017 - Záverečný účet obce za rok 2016
11/2016 - celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
12/2017 - vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 18 151,71 € na tvorbu
rezervného fondu
13/2017 - Výročnú správu obce za rok 2016
14/2017 - zverenie majetku obce Ptičie Pokračovanie – predĺženie kanálového
zberača
stoky ,,U“ do správy VVS, a.s.

Zapisovateľka:

Mgr. Mária Čorná
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Overovatelia:

Ing. Danka Porvazníková
Ing. Miroslav Mihalík

Starosta obce:

Martin Dzemján
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..........................................
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