ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. 11. 2014
Program: 1.
2.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania zasadnutia /prípadné doplnenie programu
poslancov/
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Schválenie oznámenia na výkon správy majetku obce s Východoslovenskou
Vodárenskou spoločnosťou .
6. Schválenie návrhu na určenie platu hlavného kontrolóra
7. Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. Určenie inventarizačnej komisie
9. Schválenie preplatenia dovolenky starostu obce /ukončenie vo funkcií starostu
k termínu 15. 12. 2014
10. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2015
11. Rôzne, diskusia
12. Návrh na uznesenie a záverečné posedenie za volebné obdobie 2010 - 2014

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. Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli
schválení Ing. Stanislav Hudák a Marián Bešák

K bodu 4.

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené

K bodu 5.

Starosta obce informoval prítomných poslancov obce o tom, že v roku 2014 obec
realizovala na kanalizácii v obci Ptičie a to: stoku T1 materiál PVC DN 300
v dĺžke 84,7 m ako aj časť stoky R PVC DN 300 v dĺžke 374,58 m. Celková
dĺžka zrealizovaná v roku 2014 predstavuje 459,28 m. Na uvedené stoky je
napojených 18 rodinných domov v obci. Na uvedené zrealizované stoky bolo
vydané užívacie povolenie zo dňa 30. 7. 2014 pod č.: OU-HEOSZP/2014/005335-004-TU. Na základe toho je potrebné prijať uznesenie ohľadom zverenia majetku obce do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v účtovnej hodnote 157 894,74 €. Predmetom a účelom zmluvy bude
prevádzkovanie vodo-hospodárskeho zariadenie verejnej kanalizácie siete
odbornou organizáciou. Poslanci sa zaujímali ohľadom platobných podmienok
a súhlasili s tým, že platobné podmienky v zmluve budú uvedené tak, že cena za
prevádzkovanie zvereného majetku bude hradená v rámci celkového výberu
stočného od jednotlivých producentov odpadových vôd napojených na verejnú
kanalizáciu. Ostatné zmluvné podmienky budú uvedené v zmluve o zverení
majetku obce do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

K bodu 6.

Schválenie návrhu na určenie platu hlavného kontrolóra obce uviedol starosta
prítomným poslancom, že podľa §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajom štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok

a koeficientom podľa počtu obyvateľov obce. Priemerná mzda v národnom
hospodárstve za rok 2013 je stanovená na 824 €. Koeficient pre počet obyvateľov do 1000 je vo výške 1,28. Hlavný kontrolór ma dohodnutý úväzok 0,05, čo
predstavuje 8 hodín mesačne. Plat hlavného kontrolóra je teda: 824 x 1,28 x 0,05
= 52,736 € mesačne. Celá dôvodová správa je prílohou uznesenia a je potrebné
uviesť aj to, že podľa §18 zákona o obecnom zriadení môže kontrolórka obce
vykonávať aj inú zárobkovú činnosť a obecné zastupiteľstvo môže hlavnej
kontrolórke obce schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu
hlavnej kontrolórky.
K bodu 7.

Starosta predložil návrh Všeobecné záväzného nariadenia Obce PTIČIE
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktoré je samostatnou prílohou a je
zverejnené na stránke obce.

K bodu 8.

Určenie inventarizačnej komisie. Vzhľadom k tomu, že tento rok je ukončením
funkčného volebného obdobia 2010 až 2014, je potrebné prijať opatrenie
starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok 2014. Bola
preto určená centrálna inventarizačná komisia v zložení: odchádzajúci starosta,
pracovníčka obecného úradu, nový starosta a jeden z novozvolených poslancov
Obecného zastupiteľstva.

K bodu 9.

Tento návrh predložil starosta obce s tým, že počas roka 2014 čerpal aj dovolenku s predchádzajúceho roka preto nestihol vyčerpať určenú výšku dovolenky pre
rok 2014. Po odôvodňovaní sa nakoniec poslanci dohodli na preplatení 20 dní
dovolenky a rozdiel vyčerpá do konca funkčného obdobia. Pri hlasovaní o tomto
bode sa hlasovania zdržal poslanec Ing. Stanislav Hudák, ostatné body uznesenia
boli jednohlasné schválené všetkými poslancami.

K bodu 10. Poslancom bol predložený aj návrh rozpočtu na rok 2015 v ktorom starosta
odôvodňoval navrhovaný rozpočet s tým, aby sme tak ako po minulé roky aj
v tomto poslednom roku volebného obdobia vychádzali s čerpania roku 2014.
Aby novozvolený starosta a poslanci pre nové velebné obdobie nemuseli začať
svoje hospodárenie v provizóriu, je potrebné návrh rozpočtu schváliť tak, ako
bolo navrhované. Poslanci súhlasili s tým, že rozpočet je navrhovaný ako
vyrovnaný. V priebehu roka 2015 bude novozvolený starosta s poslancami
sledovať plnenie rozpočtu a upravovať ho podľa potreby. Doposiaľ nie je
schválený ani štátny rozpočet, ktorý je hlavným zdrojom príjmov do našich
miest a obci.
K bodu 11. Rôzne a diskusia. Tento bod sa niesol v rôznych otázkach a dotazov na niektoré
témy budúcich možnosti, príjmov ako aj odpoveďou starostu obce a pracovníčky
a ekonómky v jednej osobe na dotazy prítomných poslancov. Odznela tu aj
otázka na to, či bola rekonštrukcia cesty po kanalizácii urobená v súlade so
zákonom, aké sú možnosti na získavania finančných prostriedkov na dobudovanie kanalizácie a podobne. Starosta obce taktiež oboznámil prítomných
poslancov, že obec Ptičie bola určená podľa §23 zákona ako obec, ktorej bola
zaslaná úplná dokumentácia na posúdenie vplyvov na životné prostredia na
PREPOJOVACÍ PLYNOVOD POĽSKO – SLOVENSKO.
S obsahom listu ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sekcie
environmentálneho hodnotenia a odboru environmentálného posudzovania.
Materiál na tento prepojovací plynovod je zverejnený na obecnej tabuli vo vestibule obecného úradu ako aj na webovom sídle ministerstva.

K bodu 12. Návrh na uznesenie a záverečné posedenie a rozlúčka bolo posledným bodom
zasadnutia na ktorom sa starosta rozlúčil s poslancami vo volebnom období 2010
až 2014 a pripomenul, že prípravy na nové komunálne voľby pokračujú podľa
stanoveného harmonogramu.

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 11. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie uznesením č.:
- 36/2014 plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
- 37/2014 informáciu o prepojovacom plynovode Poľsko – Slovensko
Poveruje uznesením č.:
- 38/2014 starostu obce k podpisu Zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Schvaľuje uznesením č.:
- 39/2014 program rokovania
- 40/2014 zapisovateľa

Ing. Albert Dzemján

overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Hudák
p. Marián Bešák
- 41/2014 zverenie majetku obce – verejnej kanalizačnej siete do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v účtovnej hodnote 157 894,74 €
- 42/2014 plat hlavnej kontrolórky 52,736 € mesačne s úväzkom 0,05, čo predstavuje
8 hod. mesačne
- 43/2014 VZN obce Ptičie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
- 44/2014 opatrenia starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok
2014
- 45/2014 preplatenie starostovi obce 20 dní dovolenky z roku 2014
- 46/2014 rozpočet obce na rok 2015 na základe plnenia v roku 2014

Zapisovateľ:

Ing. Albert Dzemján

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Stanislav Hudák

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

p. Marián Bešák

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

p. Marián Čorný

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

Starosta obce :

