
 

Z á p i s n i c a 

 
z  1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.01.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1.   Otvorenie zasadnutia 
                2.   Schválenie programu rokovania zasadnutia  

     3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     4.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 
                5.   Schválenie VZN o určení výšky dotácie na rok 2012 pre 1 dieťa v SCVČ Ptičie  
     6.   Schválenie VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie   
                      a pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie a miestnej                       
                     časti Podskalka 
                7.  Odpredaj parcely CKN 660/23 v KÚ Ptičie /pod ČOV/   
                8.   Členstvo v MASA 
     9. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2011 
                10. Diskusia 
                11. Návrh na uznesenie a záver  
 
k bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce 
k bodu 2. Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke 
k bodu 3. Zapisovateľ bol schválený Dzemján Albert a overovatelia zápisnice  boli schválení                                 
                Ing. Hudák Stanislav  a Bešák Marián . 
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené, okrem miestnej  
                komunikácie na ulici od Majerníka Jozefa po  Čarňanského Miroslava. Ktorá je  
                v štádiu riešenia. 
k bodu 5. Bolo schválené VZN pre jedno dieťa   v  SCVČ Ptičie a bola navrhnutá  a schválená  
                finančná čiastka vo výške 140,- €  
k bodu 6. Bolo schválené VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie   
                a pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie a miestnej                       
                časti Podskalka, termín napojenia podľa VZN.    
k bodu 7. Po informácii situácie v bývalej nemocnici TaRCH  na Podskalke pani Hriseňkovou  
                ako majiteľky a za akým účelom mieni odkúpiť navrhovanú parcelu, nakoľko na    
                uvedenej parcele je umiestnená čistička odpadových vôd z bývalej nemocnice a 
                z ústavu sociálnych služieb bol  schválený odpredaj  parcely CKN 660/23 v KÚ  
                Ptičie /pod ČOV/  vo výmere 1683 m2 v cene  2,48/ € za 1 m2. 
k bodu 8. Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu členstvo v MASA.  
k bodu 9. Starosta obce predložil správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. 
k bodu 10.V diskusii bola prehodnotená možnosť otvorenia MŠ v Ptičom.  
k bodu 11.Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
berie na vedomie: 
 

Uznesením č.1/2012 plnenie uznesenia z posledného zastupiteľstva 
   Č.2/2012 správu o činnosti hlavného kontrolóra 
   Č.3/2012 možnosť otvorenia MŠ 
 



 
 

schvaľuje:  
 
 Uznesením č.4/2012  program rokovania, 
         Č.5/2012 zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Č.6/2012 VZN  pre SCVČ Ptičie vo výške  príspevku na jedného žiaka      
140,- € pre rok 2012.. 
Č.7/2012 VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
a pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie 
a miestnej časti Podskalka, termín napojenia podľa VZN 
Č.8/2012 odpredaj parcely CKN 660/23 v KÚ Ptičie  pod ČOV / pre 
bývalú liečebňu a ústav TPM / vo výmere 1683 m2 v cene 2,48 €/ za 1m2 . 
Č.9/2012 členstvo v MASA  
 
Zapisovateľ:  Ing. Albert Dzemjan  ........................................ 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Hudák Stanislav .................................... 
 
      p. Bešák Marián    .................................... 

 
 
 
 
Starosta obce:    Čorný Marián .................................................. 


