ZÁPISNICA
Zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.08.2014

Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania zasadnutia /prípadné doplnenie programu
poslancov/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2014 - 2020
Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018 a úväzku
starostu na celé funkčné obdobie
Schválenie správy o výsledku následnej finančnej kontroly obce Ptičie za
1. polrok 2014
Odpredaj parcely KNC 662/58 pre p. Harvana Jozefa o výmere 688 m2
Úprava rozpočtu obce
Rôzne, diskusia
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
schválení Ing. Peter Zaremba a p. Igor Cukrovaný.

k bodu 4.

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené.

k bodu 5.

Starosta obce informoval prítomných poslancov obce o tom, že funkčné
obdobie hlavného kontrolóra obce p. Jozefa Harvana sa končí k 30.08.2014.
Podľa zákona č.369/1990 § 18 odst.5 Z.z. bude p. Harvanovi za kvalitné
vykonávanie pracovných činnosti vyplatená odmena vo výške 16,77 €.

boli

Vzhľadom k tomu boli na stránke obce Ptičie od 14.07.2014 zverejnené
podmienky na voľbu nového hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov 2014
až 2020. V stanovenom termíne boli na adresu obce doručené dve obálky a to:
- Ing. Mária Kulanová, Zbudské Dĺhe č. 55 , 067 12
- Mgr. Lenka Čalfová, Laborecká 1845/1, 06 01 Humenné
Samotný postup výberového konania uchádzačov o hlavného kontrolóra je
prílohou tejto zápisnice. Môžeme len konštatovať, že po dôkladnom
preštudovaní podkladových materiálov bude pre obec Ptičie funkciu obce
hlavného kontrolóra pre roky 2014 až 2020 vykonávať Ing. Mária Kulanová,
ktorá ako dlhodobá bývala starostka obce Zbudské Dlhé, najlepšie pozná
problematiku samosprávy. Zároveň sa starosta obce poďakoval za doterajšiu
prácu hlavného kontrolóra p. Jozefa Harvana, ktorú pre obec vykonával
k spokojnosti obce ako aj nadriadených kontrolných orgánov.
k bodu 6.

Na základe harmonogramu prípravy komunálnych volieb pre roky 2014 až
2020 bolo potrebné schváliť počet poslancov na toto obdobie ako aj úväzok
nového starostu na celé funkčné obdobie. Poslanci dospeli k tomu návrhu, že
nakoľko naša obec ktorá k 19.08.2014 má počet obyvateľov 656, spadá do

tretej skupiny, v ktorej je navrhované pre obce od 501 do 1000 obyvateľov
počet poslancov od 5 do7, takže vychádzajúc s tejto tabuľky bude mať obec
v novom volebnom období 5 poslancov namiesto doterajších 6. Novozvolený
starosta bude mať počas celého volebného obdobia plný pracovný úväzok.
k bodu 7.

V tomto bode starosta predniesol prítomným poslancom vypracovanú správu
hlavného kontrolóra za 1 polrok roku 2014. S výsledkom kontroly boli poslanci
spokojní a taktiež sa pripojili k tomu, že činnosť hlavného kontrolóra je pre
obec potrebná a za zároveň sa pripájajú k poďakovaniu za doterajšiu prácu p.
Jozefa Harvana.

k bodu 8.

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj žiadosťou p. Jozefa Harvana,
o odkúpenie parcely KNC 662/58 o výmere 688 m2, ktorá susedí po konci jeho
doterajšej parcely KNC 662/14 cena sa nemení a ostáva taká aká bola
schválená na predchádzajúcich zastupiteľstvách.

k bodu 9.

V tomto bode predložila pracovníčka obce p. Jana Lancošová zoznám
položiek rozpočtu, ktoré je potrebné upraviť tak aby predstavovali skutočné
plnenie v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Prílohou zápisnice bude aj návrh
na úpravu rozpočtu s ktorým prítomní poslanci súhlasili.

k bodu 10.

V závere zasadnutia starosta obce upozornil poslancov o tom, že je potrebné
zodpovedne pristupovať k hľadaniu nových kandidátov na funkciu starostu
obce ako aj samotných poslancov. Nakoľko súčasný starosta v tejto funkcií
pôsobil šesť volebných období a dovŕši dôchodkový vek rozhodol sa v ďalšom
období na túto funkciu nekandidovať a uvoľniť miesto mladším. Ing. Džubák
informoval vo svojom príspevku o činnosti urbárskej spoločnosti ako aj o tom
prečo bola daná výpoveď z nájmu pre Roľnícke družstvo Ptava, ktorého
vlastníkom je CHEMES a.s Humenné. Poslanci sa taktiež zhodli na tom, že je
potrebné k otázke nových nájomných zmlúv pristupovať veľmi citlivo
a zodpovedne. Táto problematika je vecou vlastníkov a nájomcu. Bolo by
veľmi zlé ak by v budúcnosti pre vzájomné nedorozumenia ostala pôda bez
nájomcu a nevyužívaná. Roľnícke družstvo pod bývalým ako aj súčasným
vedením vychádzalo s obecným úradom vždy k spokojnosti oboch strán
a konštatujeme že neevidujeme k dnešnému dňu žiadne záväzky na dani
z nehnuteľnosti. Diskusia pokračovala ešte na iné rôzne témy a nakoniec
starosta diskusiu ukončil a poďakoval sa prítomným poslancom za účasť na
tomto zasadnutí.

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
berie na vedomie:
Uznesením č.
-

25/2014

plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva,

-

26/2014

informáciu Ing. Džubáka o jednaní medzi Urbárskou spoločnosťou
a zástupcom Chemes a.s. Humenné

Schvaľuje uznesením:
-

Č 27/2014

program rokovania,

-

Č.28/2014

zapisovateľa

Ing. Albert Dzemján

overovateľov zápisnice

Ing. Peter Zaremba
p. Igor Cukrovaný

-

Č.29/2014

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce v ktorom uspela
Ing. Mária Kulanová

-

Č 30/2014

počet poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 v počte 5

-

Č.31/2014

plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie pre funkciu starostu
obce

-

Č 32/2014

správu o výsledku následnej finančnej kontroly za 1.polrok 2014

-

Č 33/2014

odpredaj pozemku KNC 662/58 o výmere 688 pre p. Harvana Jozefa

-

Č 34/2014

úpravu rozpočtu

-

Č. 35/2014

odmenu pre hlavného kontrolóra podľa § 18 odst.5 č.369/1990 Z.z.
vo výške 16,77 €

Zapisovateľ:

Ing. Albert Dzemján

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Zaremba

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

p. Igor Cukrovaný

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

p. Marián Čorný

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

Starosta obce :

