
 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.01.2014 

 
 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Schválenie programu rokovania zasadnutia /prípadné doplnenie programu 

poslancov/ 
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

 5. Schválenie Dodatku č. 2 pre VVS „Ptičie - kanalizácia rozšírenie“ pre rok 2014 

 6. Príprava fašiangového programu na deň 01.02.2014  

 7. Vytvorenie dvoch pracovných miest podľa zákona NR SR č. § 50 j 

 8. Doriešenie prístupovej cesty  cez hospodársky dvor k pozemkom US  

 9. Rôzne, diskusia 

 10. 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 

Marián Bešák a Ing. Stanislav Hudák. 

k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.  

k bodu 5. Starosta obce informoval poslancov OZ obce ohľadom Doplnku č. 2  pre VVS 

„Ptičie – kanalizácia rozšírenie“ pre rok 2014 s pokračovaním kanalizácie po 

vedľajšej ceste od Kurejovej resp. Dzurka až na druhú stranu. Zriadenie vecného 

bremena na parcelách vo vlastníctve obce, na ktorých bude realizovať rozšírenie 

kanalizácie Stoky T,T1, T2, T3, U v celkovej dĺžke 572,5 m v roku 2014 

investorom VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. 

k bodu 6. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o príprave a priebehu 

fašiangového programu na deň 1.2.2014. 

k bodu 7. Starosta informoval obecné zastupiteľstvo ohľadom zriadenia dvoch pracovných 

miest podľa zákona NR SR č. § 50 j pre verejné práce vykonávané pre potreby 

našej obce. 

k bodu 8. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce aktívne sa zúčastňovať pri 

prevode majetku jednotlivých vlastníkov US Ptičie v zastúpení: Ing. Lancoš 

Gabriel, pán Mastiľák František, Ing. Vladislav Džubák, za účelom prevedenia 

časti pozemkov v zmysle novovytvoreného GP. Obecné zastupiteľstvo odporúča 

starostovi obce odkúpiť uvedenú pôdu za cenu 0,10 €/m
2 

. V prípade úspešného 

prevodu náklady spojené s prevodom budú uhradené s finančných prostriedkov 

rozpočtu obce. 

k bodu 9. V diskusii 

k bodu 10. Návrh na uznesenie 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 
 
Berie na vedomie: 
 

Uznesením č.1/2014 plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, 

 

Schvaľuje uznesením: 
 

-  Č. 2/2014 program rokovania, 

 

- Č. 3/2014 zapisovateľa: Ing. Albert Dzemján 

overovateľov zápisnice: p. Marián Bešák 

  Ing. Stanislav Hudák 

 

- Č.4/2014 Dodatok č. 2  pre VVS Košice a.s. Komenského 50 042 48 Košice 

„Ptičie – kanalizácia rozšírenie“ pre rok 2014 s pokračovaním kanalizácie na Stke 

T, T1, T2, T3, U po vedľajšej ceste od p. Kurejovej na druhú stranu po. p. Teréziu 

Repkovu.  

  

- Č 5/2014 Zriadenie vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce, na 

ktorých bude realizovať rozšírenie kanalizácie Stoky T, T1, T2, T3, U v celkovej 

dĺžke 572,5 m v roku 2014 investorom VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. 

  

- Č.6/2014 fašiangový program na 1.2.2013 pre občanov našej obce 

 

- Č 7/2014 zriadenie dvoch pracovných miest  podľa zákona č.417/2013 § 50 j), 

pre práce vykonávané pre potreby obce a to Ľubomír Repko a Mário Kundrát. 

 

- Č.8/2014  doplňuje uznesenie č. 43 z 5.  zasadnutia OZ obce Ptičie zo dňa 

29.11.2013: a to: 

Odporúča starostovi obce aktívne sa zúčastňovať pri prevode majetku jednotlivých 

vlastníkov US Ptičie v zastúpení: Ing. Gabriel Lancoš, pán František Mastiľák, 

Ing. Vladislav Džubák, za účelom prevedenia časti pozemkov v zmysle 

novovytvoreného GP. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce odkúpiť 

uvedenú pôdu za cenu 0,10 €/m
2
. V prípade úspešného prevodu náklady spojené 

s prevodom budú uhradené z finančných prostriedkov rozpočtu obce. 

 

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Albert Dzemján  .................................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladislav Džubák .................................................... 

 

    p. Marián Bešák  .................................................... 

 

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


