
 

Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ptičie 

konaného dňa 25.11.2022 v zasadačke Obecného úradu. 
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdávanie osvedčení o zvolení za starostu a poslancov 

obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

8. Menovanie zástupcu starostu obce  

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Menovanie inventarizačnej komisie 

12. Informácia a príprava Mikuláša na deň 10.12.2022 (t.j. sobota) 

13. Schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

14. Úprava rozpočtu na rok 2022 

15. Schválenie rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2023 

16. Diskusia 

17. Záver a návrh na uznesenie 

 

K bodu 1: Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril doterajší starosta obce Martin Dzemján, 

privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Ing. Máriu Husťakovú. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Miroslav Mato a Ing. Tatiana Kalaninová 

 

K bodu 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu obce  a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva.  

O výsledkoch voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva informoval predseda miestnej 

volebnej komisie Jana Bešáková. 

Novozvolenému starostovi obce Ptičie Martinovi Dzemjánovi a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o ich zvolení. 

 

K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.  

Zvolený starosta obce Martin Dzemján v zmysle §13 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil predpísaný sľub a potvrdil svojim 

podpisom.  

 

K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

V tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub a potvrdili to svojim 

podpisom.  

Tatiana Kalaninová, Ing. 



Michal Dudič 

Tomáš Patarák  

Mária Husťaková, Ing. 

Miroslav Mato 

 

Na základe tejto skutočnosti sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ujali svojich 

kompetencií a povinností.  

 

K bodu 6: Vystúpenie starostu obce. 

Starosta obce Martin Dzemján vo svojom vystúpení v prvom rade zagratuloval novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva a upriamil pozornosť na zrealizované akcie v predošlom 

volebnom období a ciele obce pre volebné obdobie r. 2022 – 2026. 

 

K bodu 7: Schválenie a doplnenie  programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. 

Doplnený bod 7a) Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024 – 2025 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program ustanovujúceho zasadnutia OZ 

o bod 7a) 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7a) Prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 - 2025 

Poslanci vzali na vedomie stanovisko HK. 

 

K bodu 8: Menovanie zástupcu starostu obce. Starosta obce menoval za zástupcu starostu 

obce Ing. Tatianu Kalaninovú, nakoľko mala najviac hlasov v počte 159. 

Za predložený návrh hlasovali prítomní poslanci jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 9: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Navrhnutý bol poslanec: Ing. Tatiana Kalaninová 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

 

K bodu 10: Určenie platu starostu obce. 

Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu 

obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. 

decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 



ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov určuje plat starostu obce Ptičie s účinnosťou od 

termínu 1. 12. 2022 podľa § 3 ods. 1 zákona právnom postavení a platových pomeroch 

starostov zvýšený o 50% podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 11: Menovanie inventarizačnej komisie. Starosta obce predniesol návrh na 

menovanie inventarizačnej komisie.  

Navrhnutý členovia: 

Predsedom inventarizačnej komisie: Ing. Tatiana Kalaninová 

 

Členovia inventarizačnej komisie: Martin Dzemjan 

 Miroslav Mato 

 Michal Dudič 

Za predložený návrh prítomní poslanci hlasovali jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 12: Informácia a príprava Mikuláša na deň 10. 12. 2022 (t.j. sobota) 

Starosta obce informoval OZ o pripravovanom podujatí - Mikuláš, ktoré je naplánované na 

10. 12. 2022 (t.j. sobota). Mikuláš s kočom a rozsvietenie vianočného stromčeka o 16.00 hod. 

Baličky pre deti do 12 rokov a pohostenie pre občanov obce. 

K bodu 13: Schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Vývoz komunálneho odpadu 15 € / osoba. 

Poplatok za psa 10 € 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 14: Úprava rozpočtu na rok 2022. Predložené podklady k úprave rozpočtu obce Ptičie 

na rok 2022. Poslanci si spolu so starostom obce prešli jednotlivé účty a položky úpravy 

rozpočtu na rok 2022.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2022. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



 

K bodu 15: Schválenie rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2023. Predložený návrh 

rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 mali možnosť poslanci ako aj 

verejnosť pripomienkovať, nakoľko bol zverejnený na web. stránke obce. Poslanci si spolu so 

starostom obce prešli jednotlivé účty a položky rozpočtu. 

Za predložený návrh prítomní poslanci hlasovali jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 16: Diskusia, rôzne 

- WIFI pre teba zaslaná zmluva, ktorá je schválená, momentálne prebieha VO 

- Oplotenie cintorína komplet pre zver 

- Dom smútku nová dlažba a chodník až ku centrálnemu, krížu na cintoríne 

- Rekonštrukcia priestorov obecného úradu 

- Lavičky, studne a zástavky v obci renovovať, nafarbiť strechu KD a MŠ 

- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 

- Oprava altánku a unimobuniek na futbalovom ihrisku 

- Obecná zabíjačka február 2023 

 

K bodu 17: 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 ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

Za predložené návrhy uznesení  prítomní poslanci hlasovali jednohlasne. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

9/2022 - oznámenie výsledkov volieb a odovzdávanie osvedčení o zvolení za starostu 

a poslancov obecného zastupiteľstva 

10/2022 - zloženie sľubu novozvoleného starostu 

11/2022 - zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

12/2022 - vystúpenie starostu obce 

13/2022 - prerokovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 - 2025 

14/2022 - informácia a príprava Mikuláša na deň 10.12.2022 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

29/2022 - zapisovateľka zápisnice: Ing. Mária Husťaková  

 - overovateľov zápisnice: Ing. Tatiana Kalaninová a Miroslav Mato 

30/2022 -  program zasadnutia. 

31/2022 -  menovanie  zástupcu starostu obce  

32/2022 - schválenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení   

33/2022 - určenie platu starostu obce  

34/2022 - menovanie inventarizačnej komisie 

35/2022 - schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

36/2022 - úprava rozpočtu na rok 2022. 

37/2022 - schválenie rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 - 2025 

38/2022 - návrh uznesenia z ustanovujúceho OZ obce Ptičie zo dňa 25. 11. 2022. 

 

 

Záver  
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce, starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil, a poďakoval 

všetkým poslancom za účasť.  

 

 

V Ptičom, dňa 25. 11. 2022 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

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


