
Zápisnica 

zo 4. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 21. 10. 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. Prerokovanie žiadosti p. F. Onufera  

6. Diskusia, rôzne 

7. Návrh na uznesenie a záverečné posedenie za volebné obdobie 2018 - 2022 

 

K bodu 1: Starosta obce Ptičie Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 

záverečnom 4. 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  Miroslav Mato a Tomáš Patarák 

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 3. OZ 

konaného dňa 19. 07. 2022 

K bodu 5: Starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. F. Onufera o zmenu Územného 

plánu obce Ptičie z dôvodu začlenenia parciel č. 659/17, 659/18 na plochy určené pre 

výstavbu rodinného domu. 

V roku 2010 sa zabezpečila aktualizácia Územného plánu obce obstaraním Zmien a doplnkov 

č. 1 schválená Obecným zastupiteľstvom 12. 11. 2010. 

Záujmové územie v k. ú. Ptičie je určené ako plochy športu. Z hľadiska funkčného využitia 

a priestorového usporiadania na tomto území sa môže vykonávať iba činnosť súvisiaca 

s oddychom a športom. 

Zámer realizovať v danej lokalite aj individuálnu bytovú výstavbu a zmeny územného plánu, 

obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo a to z dôvodu, že rámci Územného plánu obce Ptičie sú 

vyhradené parcely pre účely IBV v dostatočnom rozsahu. 

 

Poslanci tento zámer jednohlasne neschválili. 

 



Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 0 poslancov 

Proti návrhu: 5 poslanci 

 

K bodu 6: Diskusia , rôzne 
1. Dokončenie rozhlasu na miestnej časti Podskalka. 

2. WIFI pre teba v najbližšom období bude realizovaná, zmluva je už podpísaná 

3. Zostávajúca schátraná časť ZŠ, (namoknuté murivo a pod.)sa už musí taktiež zbúrať, 

tak ako to odobril statik, aby sa v jari mohla začať realizovať výstavba. 

4. Vyčistenie detského ihriska 

 

K bodu 7: V závere zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom za návrhy 

a podnety vo volebnom období 2018 - 2022 a za ich účasť na zasadnutí OZ. Zapisovateľka 

Ing. Mária Husťaková prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí 4.OZ 

konaného dňa 21. 10. 2022.  

Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

26/2022 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 overovateľov zápisnice: Miroslav Mato  a Tomáš Patarák 

27/2022 - program zasadnutia 

 

 

Neschvaľuje uznesením číslo: 

 

28/2022 - OZ neodsúhlasilo ďalšiu zmenu ÚP obce Ptičie, keďže sú na to vyhradené parcely 

pre účely IBV v dostatočnom rozsahu 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia: Miroslav Mato …........................................... 

 

 Tomáš Patarák …........................................... 

 

 

 

Starosta obce: Martin Dzemján

 …........................................... 


