
 

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ptičom 

konaného dňa 10. 12. 2018 v zasadačke Obecného úradu. 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdávanie osvedčení o zvolení za starostu a poslancov 

obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu zvoleného starostu 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisií, určenie náplne jej práce a voľba  jej členov 

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba 

jej členov 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

11. Menovanie zástupcu starostu obce 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Menovanie inventarizačnej komisie 

14. Úprava rozpočtu na rok 2018 

15. Schválenie rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2019 

16. Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2019 

17. Prerokovanie Správy z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu k 30.6.2018 

18. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

19. Schválenie Vnútorného predpisu o vybavovaní sťažností 

20. Schválenie Dodatku č.2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/závod 

Humenné 

21. Schválenie Dodatku č.5 k Zmluve o postúpení práv investora č.68/15/2013/IÚ na časti 

stavby: „Ptičie - kanalizácia rozšírenie Stoky „P“ PVC  DN 300 

22. Diskusia 

23. Záver a návrh na uznesenie 

 

1/ Otvorenie zasadania  
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Dzemjan 

Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. 

  

2/ Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 
Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Mária Husťaková. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Gabriel Lancoš a Igor Cukrovaný  

 

3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 



O výsledkoch voľby starostu a obecného zastupiteľstva informoval predseda miestnej 

volebnej komisie František Mastiľák. 

Novozvolenému starostovi obce Martinovi Dzemjanovi  a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva odovzdal osvedčenie o zvolení starostu obce a osvedčenia o zvolení 

za  poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.  
Zvolený starosta obce Martin Dzemjan v zmysle §13 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil predpísaný sľub a potvrdil svojim 

podpisom.  

 

5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
V tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub a potvrdili to svojim 

podpisom.  

Igor Cukrovaný 

Tatiana Kalaninová Ing. 

Gabriel Lancoš Ing. 

Mária Husťaková Ing. 

Miroslav Mato 

Na základe tejto skutočnosti sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ujali svojich 

kompetencií a povinností.  

 

6/ Vystúpenie starostu obce 
Starosta obce Martin Dzemjan vo svojom vystúpení v prvom rade zagratuloval novozvoleným 

poslancom Obecného zastupiteľstva v Ptičom. Upriamil pozornosť na ciele obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022. 

 

7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Starosta dal hlasovať za program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.  

Poslanci hlasovali takto: 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov  
Obecné zastupiteľstvo v Ptičom zriaďuje nasledovné komisie:  

- komisiu finančnú a správy obecného majetku  

- komisiu stavebnú, verejného priadku a životného prostredia  

- komisiu školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí  

- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

- komisiu na vybavovanie sťažnosti 

 

Navrhnutý do komisií boli všetci poslanci, nakoľko je zastupiteľstvo iba päťčlenné bude plniť 

úlohy spojené s náplňou príslušných komisií. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov  

  



9/ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov 

Navrhnutý do komisií všetci poslanci, nakoľko je zastupiteľstvo iba päťčlenné bude plniť 

úlohy spojené  s náplňou príslušných komisii. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

10/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Navrhnutý bol poslanec Igor Cukrovaný 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa : 0 poslancov 

 

11/ Menovanie zástupcu starostu obce  
Starosta obce menoval za zástupcu starostu obce p. poslanca Igor Cukrovaný 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov  

 

12/ Určenie platu starostu obce  
Starosta obce navrhol v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

základný plat (priemerná mzda x koeficient podľa počtu obyvateľov). 

Plat starostu môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  

Na základe uvedeného bol podaný návrh poslancov na schválenie platu starostu obce vo 

výške 20% základného platu v súlade so zákonom.  

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto: 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

13/ Menovanie inventarizačnej komisie 
Starosta obce predniesol  návrh na menovanie inventarizačnej komisie.  

Navrhnutý členovia: 

Predsedom inventarizačnej komisie: Ing. Gabriel Lancoš 

Členovia inventarizačnej komisie: Martin Dzemján 

 Ing. Tatiana Kalaninová 

 Miroslav Mato 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto: 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

  



14/ Úprava rozpočtu na rok 2018 

Predložené podklady k úprave rozpočtu obce Ptičie na rok 2018. Poslanci si spolu so 

starostom obce prešli jednotlivé účty a položky úpravy rozpočtu na rok 2018 . 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

15/ Schválenie rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2019 

Predložený návrh rozpočtu obce na úrovni hlavných kategórií na rok 2019 a stanoviska HK 

k návrhu rozpočtu na rok 2019. Poslanci si spolu so starostom obce prešli jednotlivé účty 

a položky rozpočtu . 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

16/ Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2019 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019 poslanci vzali na vedomie. 

 

17/ Prerokovanie Správy z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu k 30.6.2018 

Správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu k 30.6.2018 poslanci vzali na vedomie. 

 

18/ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

Navrhnutý plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019   

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

19/ Schválenie Vnútorného predpisu o vybavovaní sťažností  

Navrhnutý plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019   

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

20/ Schválenie Dodatku č.2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/Závod 

HN 

Predložený Dodatku č.2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/Závod HN 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

  



21/ Schválenie Dodatku č.5 k Zmluve o postúpení práv investora č.68/15/2013/IÚ na časti 

stavby: „Ptičie - kanalizácia rozšírenie Stoky „P“ PVC DN 300 

Predložený Dodatok č.5 k Zmluve o postúpení práv investora č.68/15/2013/IÚ na časti stavby: 

„Ptičie - kanalizácia rozšírenie Stoky „P“ PVC  DN 300   

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto: 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

22/ Diskusia   

Poslanci sa dotazovali čo sa bude  riešiť ďalej v obci, a či sa bude robiť Silvester, zabíjačka. 

Zabíjačka áno, ale až vo februári, tak ako po minulé roky. 

Starosta obce zdôraznil, že najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude koncom 

februára, na ktorom sa budú prejednávať ďalšie záležitosti. 

 

23/ Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ Ing. Mária Husťaková prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci takto:  

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Navrhované uznesenie bolo jednomyseľne schválené poslancami OZ. 

 

Záver  
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce, starosta obce rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 

všetkým poslancom za účasť.  

 

V Ptičom dňa 10. 12. 2018 

 

Zapisovateľka: Ing. Mária Husťaková .......................................... 

 

Overovatelia: Ing. Gabriel Lancoš .......................................... 

 

 Igor Cukrovaný .......................................... 

 

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


