
Zápisnica 

z 1. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 18. 3. 2022 

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 žiadosti o odkúpenie časti pozemku (bývala cesta) pre p. S. Maruščaka 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku (DSS pre seniorov) f. INDUSOL s.r.o. 

7. Informácia ohľadom Dňa matiek - máj 2022 

8. Prerokovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021 

9. Schválenie Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021 

10. Diskusia, rôzne 

11. Návrh na uznesenie a záver 

 

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

obce Ptičie, najprv si poslanci uctili pamiatku zosnulého poslanca resp. zástupcu starostu obce 

Ptičie Igora Cukrovaného minútou ticha, ktorý nás náhle opustil, a  následne potom poslancov 

starosta obce 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 Ing. Tatiana Kalaninová. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci doplnili a jednohlasne schválili program zasadnutia. 

3a) Doplnenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ obce Ptičie 

3b) Menovanie nového zástupcu starostu obce Ptičie. 

3c) Správa HK obce za rok 2021 

3d) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v súlade so 

znením § 12 zákona o obecnom zriadení.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program zasadnutia. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3a) Doplnenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ obce Ptičie. 

Podľa § 192 ods. 2. zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený 

post poslanca OZ obce Ptičie. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v obci Ptičie 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 sa 

náhradníkom do OZ stál Tomáš Patarák. Mandát poslanca OZ obce Ptičie sa uvoľnil po úmrtí 

poslanca Igora Cukrovaného, ktorý zomrel 15. 3. 2022. Funkcie poslanca OZ sa ujme 

v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na zasadnutí OZ. Toto 

oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods.2 



zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

K bodu 3b) Menovanie nového zástupcu starostu obce Ptičie. Po úmrtí poslanca resp. 

zástupcu starostu obce Ptičie Igora Cukrovaného bol menovaný nový zástupca starostu obce 

starostom obce Ptičie Martinom Dzemjánom, a to Ing. Mária Husťaková. 

K bodu 3c) Správa HK za rok 2021. Starosta obce predložil správu HK obce za rok 2021. 

Prítomní poslanci si správu pozorne vypočuli, preštudovali a Správu HK obce za rok 2021 

vzali na vedomie. 

K bodu 3d) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. Starosta obce poveril Ing. Máriu 

Husťakovú.  

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

ustanovujúceho OZ konaného dňa 17. 12. 2021 

K bodu 5: Starosta obce predniesol poslancom  žiadosť o odkúpenie časti pozemku (bývalá 

cesta) pre p. S. Maruščaka. Jedná sa o pred záhradku 86 m², cena za m² 0,50 €/m
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Prítomní poslanci jednohlasne schválili odkúpenie pozemku. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Starosta obce predniesol poslancom žiadosť o odkúpenie časti pozemku (DSS pre 

seniorov) f. INDUSOL s.r.o. Odpredaná bude menšia časť, ako záujemca pôvodne žiadal, 

predloží  nový návrh ohľadom DSS a následne sa OZ bude s tým zaoberať. 

  

K bodu 7: Starosta obce informoval OZ o pripravovanom podujatí - Deň matiek, ktoré je 

naplánované na 22. máj 2022 o 14:30 t.j. v nedeľu. Jedná sa o popoludňajšie posedenie pre 

ženy nad 60 rokov, ktoré je spojené s pohostením a darčekom pre každú ženu. Kultúrny 

program zabezpečí Ochotnícka skupina Ptičan. 

K bodu 8: Prerokovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021 

Starosta obce predložil na prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu 

záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021. Stanovisko HK poslanci vzali na vedomie. 

K bodu 9: Schválenie Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021. 

Starosta obce predložil na prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Návrh záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021, 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 10: Diskusia, rôzne 

1. Apríl asfaltovanie parkoviska pri cintoríne a cesta na  novovytvorenej ulici smerom od 

p. A. Boška č.d.55 až po dom p. A. Džundovej, č. d. 171, t.j. pozdĺž p. Kerekaniča, 

cca160 m 

2. Detské ihrisko v areáli bývalej MŠ a ZŠ bolo schválené cez PPA, realizácia máj, jún 



3. Nové betónové oplotenie pri multifunkčnom ihrisku, projekt bude realizovaný 

a financovaný cez Nadáciu SPP, program Municipality 2022, EUSTREAM, 

prepojovací plynovod Slovensko - Poľsko 

4. Podaná výzva na  rekonštrukciu multifunkčného ihriska VÚC 

5. Zabezpečiť revíziu plynu a elektriny v budove Ocú, DS, Hasičská zbrojnica, Šatne TJ 

6. Spoločnosť Minet zapája postupne optický kábel po obci, v lete Miestna časť 

Podskalka 

7. Obecný rozhlas potiahnutý až pred Miestnu čas Podskalka, montáž  júl, august 

 

K bodu 11: 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 1. zasadnutí OZ konaného 18. 3. 2022. 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: 

1/2022 - správa HK obce za rok 2021  

2/2022 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku (DSS pre seniorov) f. INDUSOL s.r.o.  

3/2022 - informácia ohľadom Dňa matiek - máj 2022. 

4/2022 - stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

1/2022 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú, 

 - overovateľov zápisnice: Ing. Gabriel Lancoš a Ing. Tatiana Kalaninová 

2/2022 - doplnenie program zasadnutia 

3/2022 - doplnenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ Ptičie  

4/2022 - menovanie nového zástupcu starostu obce Ptičie 

5/2022 - schválenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

6/2022 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku (bývalá cesta) pre p. S. Maruščáka 86m
2 

za 

cenu
 
0,50 €/m

2
 

7/2022 - návrh záverečného účtu obce Ptičie za rok 2021, celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad 

 

 

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

 

Overovatelia: Ing. Tatiana Kalaninová …........................................... 

 

 Ing. Gabriel Lancoš …........................................... 

 

 

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


