
Zápisnica 

z 3. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 19. 7. 2022 

  

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 zmien a doplnkov č.2 Územný plán obce Ptičie 

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 

7. Prerokovanie Správy audítora z účtovnej závierky za rok 2021 

8. Schválenie VZN č.1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 

9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  

10. Určenie počtu poslancov OZ a počet volebných obvodov 

11. Diskusia, rôzne 

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce Ptičie Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 3. 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. Tatiana Kalaninová  a Ing. Gabriel Lancoš. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

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

 

Hlasovali:     5 poslanci 

Za návrh:      5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3a) Starosta obce informoval poslancov o potrebu použitia RF na úhradu faktúry za 

detské ihrisko vo výške 23 653,78 €. Prítomní poslanci použitie RF jednohlasne schválili. 

 

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 25. 5. 2022 

K bodu 5: Starosta obce predniesol poslancom zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce 

Ptičie, pozn., zápisnica z 3. OZ zo dňa 25. 06. 2021, bod 13, uznesenie č. 11/2021. 

 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Ptičie 



Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022. Starosta obce 

predniesol poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. Kontrolná činnosť 

bude vykonávaná v zmysle zákona č.369/1990 Zb. 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 návrh plánu kontrolnej činnosti 

HK na 2. polrok 2022 jednohlasne schválili. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Prerokovanie Správy audítora z účtovnej závierky za rok 2021. Starosta obce 

prečítal správu audítora o obraze finančnej situácie obce Ptičie k 31. decembru 2021. Zo 

správy audítora vyplýva, že obec Ptičie k uvedenému dátumu hospodárila v súlade zo 

zákonom o účtovníctve, a v danom roku obec konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

Správu audítora poslanci preštudovali a vzali na vedomie. 

K bodu 8: Schválenie VZN č.1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 

 

VZN č.1/2022, o vyhlásení záväznej časti zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Ptičie, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce. 

VZN č. 2/2022, o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené na 

určitý čas, alebo na určitom mieste. 

VZN č.3/2022,o podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci. 

VZN č.4/2022, o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili: VZN č.1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 9: Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok volebné obdobie 

2022 -2026 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok, 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 -2026, v súlade s §11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



K bodu 10: Určenie počtu poslancov OZ a počet volebných obvodov. V súlade § 11 ods.3 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce 

informoval poslancov OZ, a do ďalšieho funkčného volebného obdobia 2022 - 2026  určil päť 

poslancov OZ a jeden volebný obvod ako v predošlom volebnom období 2018 -2022.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili päť poslancov OZ a jeden volebný obvod na volebné 

obdobie 2022 - 2026. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 11:  Diskusia , rôzne 

1. Detské ihrisko úprava terénnu 

2. Kaplnka dokončenie fasády 

3. Projekt WIFI pre teba  

4. Dokončenie rozhlasu v miestnej časti Podskalka. 

 

K bodu 12: 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 zasadnutí OZ konaného 19. 7. 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: 

6/2022 - správu audítora z účtovnej závierky za rok 2021 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

15/2022 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

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

16/2022  - program zasadnutia a jeho doplnenie programu o bod a) 

17/2022  - Územný plán obce Ptičie zmeny a doplnky č. 2 

18/2022  - plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 

19/2022  - VZN č.1/2022, o vyhlásení záväznej časti zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Ptičie 

20/2022  - rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok volebné obdobie 2022 - 2026  

21/2022  - určenie počtu poslancov OZ (päť) a počet volebných obvodov (jeden) 

22/2022  - použitie RF na detské ihrisko vo výške 23 653,78 € 

23/2022 - VZN č. 2/2022, o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo 

obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste 

24/2022 - VZN č. 3/2022, o podrobnostiach organizácií miestneho referenda v obci 

25/2022 - VZN č. 4/2022, o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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


