
ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23. 1. 2015 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu a jeho doplnenie 

a) Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2014 

b) Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

c) Schválenie dotácie CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 

d) Prehodnotenie problematiky ohľadom cesty cez hosp. dvor PD Ptava Ptičie 

e) Oboznámenie s elektronickým trhoviskom a verejným obstarávaním 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Prehodnotenie cesty Bývalí urbarníci Humenné Pozemkové spoločenstvo 

5. Prehodnotenie obecnej zabíjačky  a maškarného plesu pre deti a dospelých 

6. Prerokovanie žiadosti Rodinného centra Ruka v Ruke Ptičie o poskytnutie priestorov v areáli 
bývalej materskej školy 

7. Informácia o ceste Kubakov 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ptičie Martin Dzemján, kde privítal poslancov 
a prítomných hostí (viď. prezenčná listina). 

K bodu 2: Prítomní poslanci schválili jednotlivé body programu a jeho doplnenie. 

K bodu 2a: Starosta obce predložil poslancom k schváleniu úpravu rozpočtu za rok 2014 podľa 
skutočnosti roku 2014. 

K bodu 2b: Starosta obce predložil na schválenie plán plnenia kontrol hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok 2015. Oboznámil poslancov s úlohami hlavného kontrolóra obce (viď. príloha). 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán plnenia kontrol hlavného kontrolóra obce. 

K bodu 2c: Starosta obce prečítal a predložil žiadosť ZŠ Dargovských hrdinov o poskytnutie 
dotácie pre žiakov, ktorí navštevujú záujmové útvary v Centre voľného času pri ich škole a to 
v zmysle Č. II ods. 15 písmena d) zákona 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
Poslanci jednohlasne schválili túto žiadosť, v ktorej sa jednalo o dvoch žiakov obce Ptičie. 

K bodu 2d: K tejto problematike sa vyjadril Ing. Gabriel Lancoš, ktorý oboznámil prítomných 
s históriou spomínanej cesty, o tom, komu táto cesta v minulosti patrila a o jej význame nie len pre 
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ptičie, ale aj pre ostatných obyvateľov obce. Vzhľadom k tomu, 



že o spomínanú cestu má záujem súkromný subjekt, Ing. Gabriel Lancoš vyjadril obavy, že ak by 
cesta prešla do rúk súkromného vlastníka, nemusela by byť sprístupnená pre obyvateľov obce ako 
aj pre členov U-PS Ptičie. Preto U-PS Ptičie v zastúpení Ing. Gabriela Lancoša, Ing.  Vladislava 
Džubáka a Róberta Balaščíka navrhuje, aby obec Ptičie vykúpila pozemky za cenu 0,10 eur za m2. 
Zároveň navrhli starostovi obce, aby náklady spojené s prevodom pozemkov boli uhradené 
z finančných prostriedkov obce. 

K bodu 2e: Starosta obce informoval poslancov o elektronickom trhovisku, ktoré bude platné od 
1. 3. 2015. Verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska sa uskutoční v tom 
prípade, ak tovar bežne dostupný na trhu, okrem potravín, stavebné práce alebo bežne dostupná 
služba na trhu a jej hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur. 

K bodu 3: Ako zapisovateľka bola zvolená Mgr. Mária Čorná a overovatelia zápisnice Igor 
Cukrovaný a Peter Behún. 

K bodu 2d., 4: K týmto bodom podal informáciu Ing. Mihalík. Keďže výkup pozemkov bol 
schválený uznesením č. 20/2013 zo dňa 07.05.2013 za 0,10 €/m² tak, že účastníkmi zmluvy je obec 
Ptičie a vlastníci pozemkov, tak refundácia nákladov pre U-PS Ptičie je sporná. Cena za m² bola 
akceptovaná a prijatá vlastníkmi pozemkov. Niet žiadneho podkladu, na akom základe sa táto 
refundácia má uskutočniť. V tomto prípade U-PS Ptičie nemôže vykonať prevod nehnuteľností 
v prospech obce Ptičie, nakoľko nie je vlastníkom novovytvorených parciel, ktoré tvoria cestu. 

Cesta, ako odbočka k rodinným domom v časti Ptičie - časť Podskalka nie je zakreslená v platnej 
katastrálnej mape a na LV je majiteľom US Humenné. Táto cesta bola postavená cca v roku 1980 
organizáciou ŠM - Suchý Jarok Humenné, ktorý v danom čase bol zapísaný ako vlastník parciel. 
Ako najvhodnejšie riešenie sa javí výmena pozemku pod touto cestou za obecný pozemok, ktorý 
priamo naväzuje na parcelu US –Humenné. Je potrebné vykonať zameranie citovanej lokality 
s vyhotovením geometrického plánu a následne potom jednať s vlastníkom týchto parciel o forme 
prevodu cesty na obec Ptičie. Problematika ohľadom spomínaných ciest je však naďalej v štádiu 
riešenia.  

K bodu 5:  Starosta obce oboznámil prítomných o pripravovanej obecnej zabíjačke 
a o maškarnom plese, ktorý sa uskutoční 31. 1. 2015. Začiatok akcie je naplánovaný o 13:00 hod, 
pričom začiatok maškarného plesu pre deti je o 15:00 hod.  

K bodu 6:  Bc. Tatiana Kalaninová ako zakladateľka Rodinného centra Ruka v Ruke Ptičie, 
oboznámila prítomných poslancov s akým cieľom vzniklo RC Ruka v Ruke Ptičie, o  jeho 
činnostiach a aktivitách. Zároveň požiadala o poskytnutie priestorov v areáli bývalej materskej 
školy, ktoré by RC Ruka v Ruke využívalo na rôzne aktivity, Vzhľadom k tomu, že  priestory 
bývalej materskej školy sa už dlhší čas nevyužívajú, je potrebné opraviť a zapojiť vodu, keďže 
v minulosti bol zaznamenaný únik vody na nezistenom mieste. Z toho dôvodu bola vodovodná 
prípojka odpojená. Vzhľadom k tomu, že RC Ruka a Ruke Ptičie nemá finančné prostriedky na 
vykurovanie týchto priestorov v zimnom období, starosta obce, poslanci a Bc. Tatiana Kalaninová 
sa dohodli o poskytnutí a prevádzkovaní priestorov bývalej materskej školy mimo topnej sezóny. 
Starosta obce navrhol, že v prípade potreby poskytne v zimných mesiacoch RC Ruka v Ruke Ptičie  
priestory v KD Ptičie. Poslanci tento návrh jednohlasne odhlasovali, a tak RC Ruka v Ruke Ptičie 
môže využívať priestory v bývalej materskej škole mimo topnej sezóny. 

K bodu 7: K tomuto bodu sa vyjadril Ing. Miroslav Mihálik, ktorý oboznámil prítomných 
poslancov a starostu obce s problematikou ohľadom cesty Kubakov. Uviedol, že táto cesta nie je 



zameraná ani zakreslená v platnej katastrálnej mape a na LV je majiteľom PD Ptava 
Ptičie/Chlmec. Ako najvhodnejšie riešenie sa javí výmena pozemkov s PD Ptava Ptičie/Chlmec za 
iné obecné pozemky v extraviláne, ktoré sa nachádzajú v honoch. Je potrebné vykonať zameranie 
citovanej lokality s vyhotovením geometrického plánu a následne potom jednať s vlastníkom 
týchto parciel o forme prevodu cesty na obec Ptičie. Problematika ohľadom spomínanej cesty je 
však naďalej v štádiu riešenia. 

K bodu 8: Starosta obce spolu s poslancami diskutovali o zlom stave budovy bývalej základnej 
školy a taktiež sa zaoberali o jej ďalším využitím v budúcnosti. Taktiež požiadal poslancov 
o pomoc pri usporiadaní obecnej zabíjačky a maškarného plesu. Starosta obce sa v závere 
poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a za podnetné návrhy a nápady. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie uznesením číslo: 

1/2015 - informácie U-PS Ptičie ohľadom cesty na PD Ptičie 

2/2015 - informácie ohľadom cesty Kubakov 

3/2015 - prehodnotenie cesty na Podskalke 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

1/2015 - program rokovania a jeho doplnenie 

2/2015 - zapisovateľku: Mgr. Máriu Čornú 

  overovateľov zápisnice:  Igora Cukorvaného  

    Petra Behúna 

3/2015 - úprava rozpočtu obce za rok 2014 

4/2015 - plán plnenia kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

5/2015 - dotácie pre CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov pre žiakov obce Ptičie 

6/2015 - obecnú zabíjačku a maškarný ples 

7/2015 - poskytnutie priestorov Rodinnému centru Ruka v Ruke Ptičie v areáli bývalej 
materskej školy 

 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Čorná ........................................ 

Overovatelia: Igor Cukrovaný ........................................ 

 Peter Behún ........................................ 

Starosta obce: Martin Dzemján ........................................ 


