
Zápisnica 

 
zo 6. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 20. 12. 2017 

 
Program: 

1. Otvorenie  zasadnutia  

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania zasadnutia (a jeho doplnenie zo strany poslancov) 

4. Kontrola  plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na úrovni kategórií za 1.polrok 2018 

6. Prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2018 

8. Diskusia, rôzne 

9. Návrh na uznesenie a záver 

 

 

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

Ptičie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Ing. Miroslav Mihalík sa z dôvodu 

práceneschopnosti zasadnutia nezúčastnil. 

 

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Mgr. Máriu Čornú. Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení p. Igor Cukrovaný a p. Peter Behún. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Pri kontrole uznesení z posledného OZ obce Ptičie prítomní poslanci aj naďalej 

poverujú p. Petra Behúna, ale aj starostu obce Martina Dzemjána vo veci odpredaja 

novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 313m² pre p. Máriu Buhajovú, 

nakoľko doposiaľ nedošlo k dohode medzi Bývalými urbarníkmi Humenné, pozemkové 

spoločenstvo, ktoré zastupuje p. Július Mašlej a Obec Ptičie.  

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Plán kontrolnej činnosti na úrovni 

kategórií za 1. polrok 2018, ktoré predniesol starosta obce Martin Dzemján. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



 

K bodu 6: Stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ptičie na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 a 2020, kde Ing. Mária Kulanová konštatuje, že bolo splnené 

ustanovenie §9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a na základe vyššie uvedených skutočností, a preto odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu v Ptičí predložený materiál Návrh rozpočtu Obce Ptičie na rok 2018 schváliť, 

a rozpočty na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Na základe podrobného preštudovania položiek rozpočtu na 5. OZ obce Ptičie, 

konaného dňa 30. 11. 2017, Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie jednohlasne schválilo 

Rozpočet Obce Ptičie na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií a berie na vedomie rozpočet 

na roky 2019 - 2020. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: V diskusii sa poslanci OZ zaoberali témou chátrajúceho objektu bývalej Základnej 

školy. Skonštatovali však, že o prípadnom využití spomínaného objektu v budúcnosti by bolo 

vhodné poradiť sa so širokou verejnosťou a zvolať tak verejnú schôdzu. Tak aby sa k tejto 

problematike vyjadrili aj obyvatelia obce, prípadne by dali podnety a návrhy, ako vhodne 

využiť tento objekt. 

 

K bodu 9: V závere zasadnutia sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval prítomným 

poslancom za spoluprácu v roku 2017. 

  



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie: 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

33/2017 - zapisovateľka zápisnice: Mgr. Mária Čorná 

                 overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný 

 Peter Behún 

34/2017 - program zasadnutia 

 

35/2017 – naďalej poveruje p.Petra Behúna, ako aj starostu obce Martina Dzemjána vo veci 

odpredaja novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 313m² pre p. Máriu 

Buhajovú 

 

36/2017 - Plán kontrolnej činnosti na úrovni kategórií za 1. polrok 2018 

 

37/2017 – poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej 

činnosti 

 

38/2017 – stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce a rok 2018 

 

39/2017 -  rozpočet na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia: Igor Cukrovaný ........................................... 

 

 Peter Behún ........................................... 

 

 

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


