
 

 

 

 

Zápisnica 

z 5. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 17. 12. 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 vybudovania nového DSS v obci 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku pre JUDr. Klaudiu Ballaschovú 

7. Menovanie inventarizačnej komisie 

8. Prerokovanie správy HK obce k 30.06.2021 

9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 

10. Úprava rozpočtu na rok 2021 

11. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

12. Diskusia, rôzne 

13. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce privítal prítomných poslancov na 5. 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  Miroslav Mato 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Doplnenie a schválenie programu zasadnutia o bod 3a), a, 3b). 

3a)  Prerokovanie stanoviska HK k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

3b)  Schválenie príspevku pre dôchodcov za obedy na rok 2022. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3 a): Prerokovanie stanoviska HK k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ptičie na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022-2024, kde HK obce 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 OZ v obci Ptičie predložený materiál Návrh rozpočtu obce Ptičie na 

rok 2022 schváliť, a rozpočty na roky 2022 a 2024 zobrať na vedomie. 

 



 

 

 

K bodu 3 b): Starosta predložil poslancom návrh na schválenie dovážania obedov pre dôchodcov. 

Obed bude stáť 4.- € z toho obec bude hradiť 1,- € a dôchodca 3,- € z dôvodu narastajúcich cien 

potravín na rok 2022. Obedy sa budú dovážať, tak ako to bolo zachované, platnosť od 1.januára 

2022. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili sumu príspevku na obedy. 

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 30. 8. 2021 

K bodu  5: Prerokovanie ohľadom vybudovania nového DSS v obci. 

Poslancom bol predložený návrh na vybudovanie DSS pre seniorov v obci. Obec by odpredala 

pozemok v areáli bývalej základnej školy, kde by bol DSS pre seniorov vybudovaný. Ponuka na 

výstavbu s návrhom bude zverejnená na stránke obce a dokumentácia bude na obecnom úrade 

k nahliadnutiu pre občanov. Starosta obce bude informovať občanov, každý občan sa bude mať 

možnosť oboznámiť s návrhom na výstavbu.   

 

K bodu 6: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku pre  JUDr. Klaudiu Ballaschovú 

(miestna časť Podskalka) 

Prebytočná časť pozemku parcela C -KN 662/91 o výmere 101 m², parcela  C- KN 662/92 

o výmere 58 m² a parcela C-KN 662/93 o výmere 22 m
2
 bude odpredaný za 15,- €/m

2
, priamym 

predajom z dôvodu osobitného zreteľa. Spolu 181m
2
 /15,- €/m

2
. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili tento návrh. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Menovanie inventarizačnej komisie. 

V zmysle zákona číslo 431/2002 Z.z., obec vykoná inventarizáciu majetku za rok 2021. K tomuto 

účelu bola poslancami jednohlasne zvolená inventarizačná komisia v zložení: 

Igor Cukrovaný - predseda IK 

Miroslav Mato - člen IK 

Ing. Gabriel Lancoš - člen IK 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predsedu a členov inventarizačnej komisie. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



 

 

K bodu 8: Prerokovanie správy HK z kontroly záväzkov a pohľadávok obce Ptičie k 30.06.2021 

Starosta obce predložil na prerokovanie správu hlavného kontrolóra k  30.06.2021. HK uvádza, že 

rozpočtové pravidla sú dodržané. Stanovisko HK poslanci vzali na vedomie. 

K bodu 9: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022. Starosta obce 

prečítal a predložil poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na úrovni hlavných kategórií 

za 1. polrok 2022. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 10: Úprava rozpočtu na rok 2021. 

Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu obce Ptičie na rok 2021. Navýšenie rozpočtu 

z dôvodu navýšenia výdavkov na preloženie elektrického stĺpu a vybudovanie novej cesty od p. A. 

Boška po p. A. Džundovú, rozšírenie odstavnej plochy pri cintoríne,(rozšírenie parkoviska), 

odkúpenie časti pozemku na cestu od p. Jozefa Bešáka, nákup respirátorov a rúšok. Poslanci si 

spolu so starostom obce prešli jednotlivé účty a položky úpravy rozpočtu na rok 2021. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2021. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 11: Schválenie rozpočtu obce na rok 2022. 

Starosta obce predložil návrh rozpočet obce Ptičie na rok 2022, na úrovni hlavných kategórií. 

Poslanci si prešli jednotlivé položky dôsledne. Rozpočet obce na rok 2022 bol vyvesený na 

úradnej tabuli, vo vestibule ako aj na webovej stránke obce Ptičie. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený rozpočet na rok 2022 na úrovni hlavných 

kategórií, a rozpočet na roky 2023-2024 berú na vedomie. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 12: Diskusia. 

- Cesta Vyšné konopianky- spevnená, stĺp preložený, rozhlas predĺžený, asfaltový koberec bude 

natiahnutý v jari. 

- Odstavná plocha pri cintoríne rozšírená, asfalt bude daný v jari 

- Opticky kábel Minet sa dokončuje, po obci, domácnosti budú napájané priebežne február, 

marec 2022 

- Predaj vyradenej Hasičskej Avie, následne zakúpený prívesný vozík pre DHZ a obec 

- V jari by sa mala začať výstavba detského ihriska 

- Výstavba začiatok výstavby 6 bytovej jednotky z bývalej ZŠ, realizácia je pozastavená pre 

zmenu rozpočtu na výstavbu nakoľko sa navýšila cena stavebných materiálov z dôvodu 

narastajúcich cien a podania novej žiadosti na ŠFRB  



 

 

- Podanie dotácie  cez VÚC na rekonštrukciu multifunkčného ihriska s umelým trávnatým 

povrchom (11 ročné ihrisko) 

- V areáli bývalej základnej školy vyrezať staré stromy, vymeniť plot, upraviť okolie, vstup do 

obce 

K bodu 13. Návrh na uznesenie a záver. 

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 5. zasadnutí OZ konaného 17. 12. 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: 

7/2021 - prerokovanie stanoviska HK k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

8/2021 - prerokovanie ohľadom vybudovania nového DSS v obci  

9/2021 -  prerokovanie správy HK z kontroly záväzkov a pohľadávok obce k 30. 6. 2021 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

23/2021 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 - overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný a Miroslav Mato 

24/2021 - program zasadnutia a jeho doplnenie programu o bod a) a, b) 

25/2021 - dovážanie obedov pre dôchodcov, finančný príspevok na osobu, pre 1 dôchodcu na 

deň 1,- € 

26/2021 - odpredaj prebytočnej časti pozemku pre JUDr. Klaudiu Ballaschovú za cenu 15,-€/m
2
 

27/2021 - menovanie inventarizačnej komisie 

28/2021 - návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 

29/2021 - úprava rozpočtu na rok 2021 

30/2021 - rozpočet na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií, rozpočet na roky 2023-2024 berie 

na vedomie 

31/2021 - návrh na uznesenie a záver 

 

 

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

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

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

 

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


