
Zápisnica 

z 2. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 26. 6. 2020 

 

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 záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Prerokovanie stanoviska Hlavného Kontrolóra obce Ptičie  

7. Úprava rozpočtu  

8. Schválenie výročnej správy obce za rok 2019 

9. Prerokovanie správy audítora 

10. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

11. Vyhlásenie volieb Hlavného Kontrolóra obce Ptičie 

12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie budovy bývalej MŠ 

13. Diskusia, rôzne  

14. Návrh na uznesenie a záver 

 

 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na 2. OZ obce Ptičie a zároveň ich 

oboznámil s programom zasadnutia.  

 

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Ing. Máriu Husťakovú. Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení Igor Cukrovaný a Ing. Tatiana Kalaninová. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

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

ustanovujúceho OZ konaného dňa 28. 2. 2020 



K bodu 5: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. Starosta obce predložil poslancom 

na schválenie záverečný účet obce za rok 2019 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2019 rozhodli, že 

prebytok hospodárenia za rok 2019 vo výške 36 659,02 € sa použije na tvorbu Rezervného 

fondu. Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Prerokovanie stanoviska Hlavného Kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 

2019. 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 správu pozorne vypočuli, preštudovali 

a Správu Hlavného Kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 vzali na vedomie. 

 

K bodu 7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie Úprava rozpočtu na rok 2020. 

Úprava rozpočtu z dôvodu úhrady za projekt na bytovú jednotku, realizácia opravy cesty 

a oprava motorového vozidla. Prítomní poslanci jednohlasne schválili Úprava rozpočtu na rok 

2020. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

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

obce Ptičie za rok 2019. Prítomní poslanci jednohlasne schválili výročnú správu obce Ptičie 

za rok 2019. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 9: Starosta obce predložil poslancom Správu audítora. Poslanci predloženú správu 

audítora prerokovali a vzali na vedomie. 

 

K bodu 10: Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN o umiestňovaní volebných 

plagátov na území obce. Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN o umiestňovaní 

volebných plagátov na území obce. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 11: Starosta obce predložil návrh na Vyhlásenie volieb Hlavného Kontrolóra obce 

Ptičie. 

Volebné obdobie Hlavného Kontrolóra končí 11. 9. 2020.  Deň konania voľby hlavného 

kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli 40 dní pred dňom konania voľby 



tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho 

hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.  

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 12: Starosta obce predložil poslancom žiadosti o odkúpenie budovy bývalej MŠ. 

Žiadosť o odkúpenie predložila Mgr. Marta Fedáková Porúbka č.8, ktorá bola prítomna na OZ 

a informovala poslancov o svojom zámere využitia budovy. 

Zámer: Sociálne zariadenie v zmysle Zákona 448/2008 § 35, stupeň odkázanosti 4, celoročná 

prevádzka a služba 24 hodín denne pre 20-25 ľudí, pri umiestňovaní klientov prednostné 

občania obce a okolitých obcí. Vytvorenie asi 20 pracovných miest s prednostným 

zamestnaním pre občanoch obce. Realizácia zámeru od 1. 1. 2022. 

Poslanci dohodli, aby starosta obce oboznámil občanov so zámerom odpredaja budovy 

bývalej MŠ cestou miestneho rozhlasu, zverejnením na obecnej tabuli stránke obce, 

s možnosťou účasti občanov na verejnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 

24. 7. 2020. Na tomto zastupiteľstve sa  rozhodne o odpredaji alebo zamietnutí žiadosti. 

 

K bodu 13: Diskusia, rôzne 

- Výstavba 6 BJ je zatiaľ štádiu, riešia sa ďalšie administratívne úkony. 

- Oprava schodiska pri dome smútku a vydláždiť chodník až ku centrálnemu krížu sa zatiaľ 

nerealizuje odkladá sa pre COVID-19, nakoľko samosprávam boli krátené 30 až 40 % 

podielové dane na mesiac. Realizuje sa renovácia kríža na cintoríne. 

- Dotácia 6000.- € na vytvorenie 30 hrobových miest na cintoríne  

- Dokončuje sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. 

 

K bodu 14: V závere zasadnutia 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 26. 6. 2020. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

4/2020 - kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5/2020 - prerokovanie stanoviska Hlavného Kontrolóra obce Ptičie  

6/2020 - prerokovanie správy audítora 

7/2020 - žiadosť o odkúpenie budovy bývalej MŠ. 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

4/2020 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 - overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný a Ing. Tatiana Kalaninová 

5/2020 - program zasadnutia 

6/2020 - schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. 

 OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 

7/2020 - úprava rozpočtu na rok 2020 

 OZ schvaľuje použitie rezervného fondu: 

 7 200,00 € na PD na Bytový dom 

 13 042 ,25 € na rekonštrukciu MK (Kubakov) 

 2 512,00 € modernizácia automobilu KIA (oprava motorového vozidla) 

8/2020 - výročnú správu obce Ptičie za rok 2019. 

9/2020 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce. 

10/2020 - vyhlásenie volieb Hlavného Kontrolóra obce Ptičie 

 

 

 

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

 

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

 

 Ing. Tatiana Kalaninová …........................................... 

 

 

 

 

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


