
Zápisnica 

Z  mimoriadneho obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 16. 4. 2021 

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. Prerokovanie ohľadom prevádzky Potravín v obci  

6. Diskusia, rôzne  

7. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom 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  Ing. Gabriel Lancoš  

a Miroslav Mato. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 
 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

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

predchádzajúceho ustanovujúceho OZ konaného dňa 26. 2. 2021 (neboli žiadne 

požiadavky). 

K bodu 5: Starosta obce predniesol požiadavky p. Meľucha ohľadom prevádzky 

potravín. Starosta upozornil p. Meľucha, predtým než otvoril rokovanie 

zasadnutia aby vypol mobilný telefón a  nerobil si záznam (nahrávku) zo 

zasadnutia, čo mohol, ale predtým, keď sa začalo zasadnutie mal na to upozorniť 

dopredu starostu obce, že chce nahrávať mimoriadne zasadnutie obecného 



zastupiteľstva, nakoľko sa tak nestalo, starosta mu jednoznačne povedal, aby 

vypol mobil, inak nezačne rokovanie OZ. 

Pán Meľuch zaslal 2 x list (doporučený) na Obecný úrad a poslancom nahádzal 

iba do poštových schránok, v ktorom žiada o zrušení prevádzky potravín 

umiestnenej v budove Hasičskej zbrojnice, alebo premiestnenie do iných 

priestorov v obci, ako to bolo napr. vo vestibule v priestoroch Obecného úradu. 

Starosta obce mu na to odpovedal ohľadom prevádzky potravín, nakoľko 

Potraviny boli presťahované v priestoroch Obecného úradu iba dočasne, 

z dôvodu rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice, a po ukončení prác na rekonštrukcií 

sa vrátila prevádzka na patrične miesto. Prevádzka potravín funguje od roku 

1990, kde sa vystriedali viacerí majitelia, ako p. Brečka, p. Drabant, p. Rak, 

p. Hivková, p. Gecáková, momentálne má v prenájme prevádzku potravín p. R. 

Behun. Problémy s prevádzkou potravín sa začali až v roku 2019 medzi 

prevádzkou potravín, ešte vtedy p. Gecákovou, zákazníkmi a dvoma občanmi 

obce, ktorí bývajú na Ostrove, ako to volajú občania v našej obci. Pýtam sa, 

kde boli títo ľudia v roku 2005, keď išli kupovať tento pozemok, 

nehnuteľnosť, resp. rodinný dom. Vtedy im to nevadilo? Pričom ako som už 

spomínal, potraviny v našej obci fungujú v týchto priestoroch od roku 1990 a pri 

kúpe rodinného domu bol na to p. Meľuch upozornený. Tento pán bohužiaľ na 

OZ s tým nesúhlasil a odmietol ďalšiu komunikáciu a zhruba po 20-tich 

minútach odišiel z mimoriadneho zastupiteľstva s požiadavkou, že trvá na 

zrušení, alebo presťahovaní a nebude s nami komunikovať, pričom nechcel 

podpísať ani prezenčnú listinu. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili potraviny v doterajších priestoroch. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Diskusia, rôzne 

Prítomný bol aj majiteľ potravín p. R. Behun, ktorý uviedol, že sa v maximálnej 

možnej miere snaží neblokovať vstup pred bránou na pozemok p. Meľucha, pri 

vykladaní tovaru parkuje motorové vozidlo tak, aby sa popri ňom dalo prejsť. 

Snaží sa predchádzať akýmkoľvek konfliktom, ale konflikty vyvolávajú títo 

dvaja ľudia, ako so už spomínal, ktorý bývajú na Ostrove v našej obci a slovne 

útočia na zákazníkov potravín aj dodávateľov. 

K bodu 7: 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 mimoriadnom. 

zasadnutí OZ konaného 16. 4. 2021. Za predložený návrh hlasovali poslanci 

jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

2/2021 - kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

Schvaľuje uznesením číslo: 

5/2021 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

            - overovateľov zápisnice: Ing. Gabriel Lancoš  a Miroslav Mato. 

6/2021  - program zasadnutia. 

7/2021 - schválenie  potravín v doterajších priestoroch 

 

 

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

 

 

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

 

 Miroslav Mato …........................................... 

 

 

 

 

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


