
Zápisnica 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ptičie 

zo dňa 7. 6. 2019 

Program: 

1) Otvorenie zasadnutia  

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

a) Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/Závod 

HN (pre potreby vypracovania – Plánu obnovy) 

b) Schválenie Dodatku č.4 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 997/22/2004/OZ 

HN (pre potreby vypracovania – Plánu obnovy) 

c) Schválenie spolufinancovania projektu obnova a oprava, rekonštrukcia Hasičskej 

zbrojnice 

d) Schválenie rezervného fondu na opravu miestnych komunikácií po ukončení kanalizácie 

e) Prerokovanie Správy audítorky účtovnej závierky obce Ptičie zostavenej k 31. 12. 2018. 

3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4) Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5) Schválenie Záverečného účtu obce Ptičie za rok 2018 

6) Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 

7) Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ptičie za roky 2019 - 2023 

8) Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Ptičie za rok 2018 

9) Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Ptičie 

10) Prerokovanie Stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2018 

11) Prerokovanie Správy HK obce Ptičie 

12) Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom obce Ptičie  

13) Schválenie Štatútu obce Ptičie 

14) Prerokovanie a príprava MDD na deň - 16.jún t.j.(nedeľa) 

15) Schválenie Plánu obnovy na verejnú kanalizáciu  

16) Schválenie Plánu obnovy na verejný vodovod  

17) Diskusia, rôzne 

18) Návrh na uznesenie a záver 

 

 

K bodu 1: Starosta obce Ptičie Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 2. OZ obce 

Ptičie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia.  

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne schválili a doplnili program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



K bodu 2a): Starosta obce predložil a prečítal poslancom na schválenie Dodatku č.3 k Zmluve 

o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/Závod HN  pre potreby vypracovania – Plánu 

obnovy. Prítomní poslanci jednohlasne dodatok č. 3 schválili. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 2b): Starosta obce predložil poslancom a prečítal na schválenie Dodatku č.4 k Zmluve 

o výkone správy majetku obce č. 997/22/2004/02 HN pre potreby vypracovania – Plánu 

obnovy. Prítomní poslanci jednohlasne dodatok č. 4 schválili. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 2c): Starosta obce predložil poslancom na schválenie spolufinancovania projektu 

obnova a oprava, rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice, kde Obec žiada na tento projekt 

32.233,80.- €  a spolufinancovanie z vlastných prostriedkov je 2.233,80.- €. Za predložený 

návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 2d): Starosta obce predložil poslancom na schválenie použitie rezervného fondu na 

opravu resp. rekonštrukciu miestnych komunikácií po ukončení kanalizácie suma 25.000.- €. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 2e): Prerokovanie Správy audítorky účtovnej závierky obce Ptičie zostavenej 

k 31.12.2018 . Starosta obce predložil poslancom Správu audítorky účtovnej závierky obce 

Ptičie zostavenej k 31.12.2018. Správu  poslanci vzali na vedomie. 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Ing. Máriu Husťakovú. Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení  Ing. Gabriel Lancoš a Igor Cukrovaný. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 4: Starosta obce informoval poslancov o  plnení uznesení z  predchádzajúceho OZ 

konaného dňa 8. 3. 2019. 

K bodu 5: Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Záverečný účet obce Ptičie za rok 

2018. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Za predložený návrh 

hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



K bodu 6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na 2.polrok 2019. Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Ptičie na roky 2019 - 2023 . Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 8: Starosta obce prečítal poslancom na schválenie  - Individuálnu výročnú správu obce 

Ptičie za rok 2018. Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 9: Starosta obce dal poslancom preštudovať na schválenie - Rokovací poriadok 

Obecného zastupiteľstva obce Ptičie. Po preštudovaní tohto Rokovacieho poriadku OZ poslanci 

hlasovali jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 10: Starosta obce predložil poslancom – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu 

obce Ptičie za rok 2018. Poslanci predložené stanovisko HK  prerokovali a vzali na vedomie. 

K bodu 11: Starosta obce predniesol poslancom Správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 

2018. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a príslušných právnych predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce 

a obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci si návrh pozorne vypočuli, preštudovali a Správu 

HK obce o kontrolnej činnosti za 2018 vzali na vedomie. 

K bodu 12: Starosta obce predložil a prečítal poslancom na schválenie - Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Ptičie Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 13: Starosta obce predniesol poslancom na schválenie - Štatút obce Ptičie. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



K bodu 14: Starosta obce informoval OZ o pripravovanom podujatí - Deň detí, ktoré je 

naplánované na 16. jún 2019 t.j. v nedeľu, spojené s oslavou dňa otcov. Organizovanie bude 

v spolupráci s RC RUKA  v RUKE. Popoludňajšiu akciu pre detí do 15 rokov, ktoré je spojené 

s pohostením a darčekom pre každé dieťa. Pre deti bude zabezpečený skakací nafukovací hrad, 

hry a súťaže pre deti aj rodičov. Červený kríž predvedie ukážky s poskytovania prvej pomoci, 

ako aj  DHZ obce. 

K bodu 15: Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Plán obnovy na verejnú 

kanalizáciu. Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 16: Starosta obce predložil poslancom na schválenie - Plánu obnovy na verejný 

vodovod. Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 17: V diskusií a rôznom starosta obce informoval o ďalších veciach, ktoré je potrebné 

riešiť a vylepšiť v obci. Vybudovanie detského ihriska pri bývalej materskej škole, ako 

aj žiadosť - výzva - projekt príspevok na detské ihrisko. Údržba trávnatej plochy pri bývalej 

MŠ, zrovnanie terénu a častejšie kosenie.V spolupráci s RC oprava a natrieť preliezky. Poslanci 

sa v diskusií zaoberali asfaltovaním obecných komunikácií v obci po dokončení kanalizácie 

a ostatných poškodených úsekov v obci, ako aj doriešiť resp. doasfaltovať cestu k p. Bešákovi. 

Vyzvať PD na odstránenie brány a starého plota. Zrekonštruovať sálu KD - zamoknuté  steny 

a zároveň osloviť stavebné firmy na predloženie ponuky. Upraviť priekopy a rigoly na vyšnom 

konci od p. Mičaka smerom nadol prehĺbiť, osadiť rúry rovnakého priemeru, aby sa zabránilo 

záplavám. Prieskum u dôchodcov na dovážanie obedov. Požiadavka poslanca p. Ing Gabriela 

Lancoša, na každé zastupiteľstvo pripraviť k  nahliadnutiu doklady o hospodárení obce. 

K bodu 18: V závere zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za návrhy 

a podnety a za ich účasť na zasadnutí OZ. Zapisovateľka Ing. Mária Husťaková prečítala 

všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 2. zasadnutí OZ konaného 7. 6. 2019. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

Berie na vedomie: 

3/2019 – Správy audítorky účtovnej závierky obce Ptičie zostavenej k 31.12.2018 

4/2019 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2018 

5/2019 - Správu  hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

6/2019 - prípravu MDD  na deň 16. jún 2019 t.j. v (nedeľu) 

7/2019-  plnenie uznesenia z  predchádzajúceho  OZ  konaného dňa 08.03.2019.  

Schvaľuje: 

13/2019 - program zasadnutia 

14/2019 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 - overovateľov zápisnice:  Ing. Gabriel Lancoš a Igor Cukrovaný. 

15/2019 - schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014 

Závod HN (pre potreby vypracovania – Plánu obnovy.) 

16/2019 - schválenie Dodatku č.4 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 997/22/2004/OZ 

HN (pre potreby vypracovania – Plánu obnovy.) 

17/2019 – schválenie spolufinancovania projektu obnova a oprava, rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice, kde spolufinancovanie z vlastných prostriedkov obce je 2.233.80.- €  

18/2019 - schválenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo 

výške 25.000.- €. 

19/2019 - schválenie Záverečného účtu obce Ptičie za rok 2018 bez výhrad a použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61.077,64.- € 

20/2019 - schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

21/2019 – schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ptičie na roky 2019 - 2023 

22/2019 - schválenie Individuálnej výročnej správy obce Ptičie za rok 2018 

23/2019 - schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Ptičie 

24/2019 - schválenie Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom obce Ptičie. 

25/2019 - schválenie Štatútu obce Ptičie. 

26/2019 - schválenie Plánu obnovy na verejnú kanalizáciu. 

27/2019 - schválenie Plánu obnovy na verejný vodovod 

 

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

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

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

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


