Zapisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.2.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia / a jeho doplnenie zo strany
poslancov /
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2012
6. Schválenie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
7. Schválenie výročnej správy za rok 2012
8. Schválenie dodatku k VZN o určení výšky dotácie na žiaka v centre voľného
času
9. Úprava rozpočtu na rok 2013
10. Odpredaj pozemku MPČ 666/21 vo výmere 37 m2 pre p. Hrindákovú Žanetu
11. Odpredaj pozemku MPČ 662/44 vo výmere 67 m2, MPČ 662/42 vo výmere
164 m2. pre p. Gajdoša Stanislava
12. Informácia o pokračovaní prác na kanalizácií a rekonštrukcií elektrickej NN siete
v obci
13. Schválenie nájomnej zmluvy na prístupovú cestu MPČ 5246/29 k rodinným
domom na Podskalke
14. Schválenie prenajatia miestnosti CVČ
15. Príprava osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci
16. Rôzne
17. Diskusia
18. 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 Ing. Peter Zaremba a overovatelia zápisnice boli
schválení Marián Bešák a Ing. Vladislav Džubák
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.
k bodu 5. Starosta obce oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2012
k bodu 6. Obecné zastupiteľstvo schválilo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce
k bodu 7. Obecné zastupiteľstvo schválilo výročnú správu za rok 2012
k bodu 8. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo dodatok k VZN o určení výšky dotácie na
žiaka v centre voľného času. Dotácia na jedného žiaka pre rok 2013 bude 55 EUR.
k bodu 9. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu pre Volejbalový klub Ptičie na rok 2013
vo výške 200 EUR.
k bodu 10 a 11. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj pozemkov pre p. Hrindákovú
a p. Gajdoša za cenu 16 EUR/m2.

k bodu 12. Starosta obce informoval poslancov o postupe prác na kanalizácií a rekonštrukcií
elektrickej NN siete v obci. Ing. Džubák navrhol rekonštrukciu verejného
osvetlenia aby vyhovovala moderným štandardom.
k bodu 13. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh nájomnej zmluvy na prístupovú cestu
MPČ 5246/29 k rodinným domom na Podskalke
k bodu 14. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo prenajatie miestnosti CVČ pre hudobnú kapelu
na účely skúšobne.
k bodu 15. Obecné berie na vedomie program Dňa obce pri príležitosti osláv 740. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Ptičie. Dátum dňa obce bol určený na 6. 7. 2013

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie:
Uznesením č.:
1/2013 výročnú správu za rok 2012
2/2013 Informáciu o pokračovaní prác na kanalizácií a rekonštrukcií
elektrickej NN siete v obci
3/2013 Prípravu osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Schvaľuje
Uznesením č. :
4/201
program rokovania 1. zasadnutia
5/2013 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6/2013 záverečný účet obce za rok 2012
7/2013 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8/2013 dodatok k VZN o určení výšky dotácie na žiaka v centre voľného času
v sume 55 EUR na žiaka
9/2013 úpravu rozpočtu obce na rok 2013 o čiastku 200 EUR pre VK Ptičie
10/2013 Odpredaj pozemku MPČ 666/21 vo výmere 37 m2 pre p. Hrindákovú
Žanetu za cenu 16 EUR/m2
11/2013 Odpredaj pozemku MPČ 662/44 vo výmere 67 m2 a MPČ 662/42 vo
výmere 164 m2 pre p. Stanislava Gajdoša za cenu 16 EUR/m2
12/2013 nájomnú zmluvu na prístupovú cestu MPČ 5246/29 k rodinným domom
na Podskalke za cenu 0,2 EUR/m2/rok
13/2013 prenajatie miestnosti CVČ
Zapisovateľ:

Ing .Peter Zaremba

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladislav Džubák

Starosta obce

.......................
.......................

p. Marián Bešák

.......................

p. Marián Čorný

.......................

