
Zápisnica  

 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 27. 11. 2015 

 
Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania a jeho doplnenie o: 

a. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v obci Ptičie na základe plánu  kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2015 

b. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z., §4 ods.4 

c. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ 

4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného OZ 

5. Menovanie inventarizačnej komisie 

6. Schválenie odpredaja parcely C-KN 662/68 o výmere 85 m
2
 a nie 662/59 v Miestnej časti na 

Podskalke  pre pána Jozefa Svinčáka 

7. Schválenie nájmu pre firmu NASES v objekte ZŠ a MŠ, na základe uloženie optického káblu 

a stožiara vo výmere 25 m
2
 

8. Prerokovanie žiadostí o finančnú dotáciu pre žiakov navštevujúcich krúžky na školský rok 

2015/2016 

9. Návrh  doplnku k VZN č. 1 o miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

10. Ustanovenie komisie pre výber dodávateľa na rekonštrukciu Domu smútku /okná a dvere/ 

a sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Ptičie 

11. Úprava rozpočtu za rok 2015 

12. Prerokovanie rozpočtu na rok 2016 

13. Diskusia, rôzne 

14. Návrh na uznesenia a záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ptičie Martin Dzemján spolu s jeho zástupcom 

Ing. Miroslavom Mihalíkom. Starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov a zároveň ich 

oboznámil s programom 5. zasadnutia OZ. 

K bodu 2: Ako zapisovateľku určili prítomní poslanci Mgr. Máriu Čornú. 

Za overovateľov boli zvolení pán Igor Cukorvaný a pán Peter Behún. 

K bodu 3: Zástupca starostu obce Ing. Miroslav Mihalík navrhol doplniť program rokovania o: 

3,a - Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v obci Ptičie na základe plánu kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2015. 

3,b - Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z., §4 ods.4 kde je potrebné plat 

starostu každoročne prerokovať. 

3,c - Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili tento návrh. 

3,a - V správe o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu obce Ptičie, vykonanej na 

základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015, zástupca starostu obce informoval prítomných 

poslancov o výsledku plánovanej finančnej kontroly. V rámci tohto bodu poslanci jednohlasne 

schválili paušálne cestovné pre pána starostu vo výške 165€/mesačne na rok 2016. 



3,b - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, plat starostu v súlade s ods.3 §4 zákona č. 253/1994 

Z.z. v znení neskorších predpisov  podľa §3 ods. 1.citovaného zákona. 

3,c - Zástupca starostu obce Ing. Miroslav Mihalík navrhol, aby suma odmeňovania poslancov OZ 

bola vo výške 20 eur za zasadnutie. 

Hlasovalo:  5 poslancov. 

Za návrh hlasovali: 4 poslanci. 

Proti bol:  1 poslanec. 

Zároveň prítomní poslanci jednohlasne odsúhlasili, aby odmeňovanie zástupcu obce Ing. Miroslava 

Mihalíka bolo vo výške 40 eur mesačne. 

K bodu 4: Úlohy, ktoré boli na poslednom Obecnom zastupiteľstve obce Ptičie uložené starostovi 

obce, boli preukázateľne vykonané. 

K bodu 5: Predsedom inventarizačnej komisie je starosta obce Martin Dzemján. 

Poslanci si spomedzi seba určili za 1. člena inventarizačnej komisie – Petra Behúna  

 2. člena inventarizačnej komisie – Ing. Danku Porvazníkovú 

 3. člena inventarizačnej komisie – Mgr. Máriu Čornú 

K bodu 6: Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odpredaj z parcely 662/59 jej časť, ktorá je 

definovaná parcelným číslom 662/68 pre pána Jozefa Svinčáka. Zvyšná časť parcely zostáva vo 

vlastníctve obce a bude sa využívať výhradne pre potreby obce. 

K bodu 7: Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce Martina Dzemjána, aby vyjednal s firmou 

NASES, ktorá si chce prenajať od obce v areáli ZŠ a MŠ 25 m
2
, čo najvýhodnejšie podmienky pre 

obec Ptičie.  

K bodu 8: Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že obec Ptičie poskytne finančnú dotáciu na šk. rok 

2015/2016 vo výške 55 eur za žiaka navštevujúceho záujmový krúžok, avšak len tomu, kto spĺňa 

zákonom určené podmienky. 

K bodu 9: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady vo výške  0,045 €/kg odpadu bez obsahu škodlivýn. 

K bodu 10: Ing. Miroslav Mihalík dal návrh, aby všetci poslanci boli členmi výberovej komisie pre 

výber dodávateľa  na rekonštrukciu Domu smútku (okná a dvere) a dodávateľa na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Ptičie. 

Na rekonštrukciu Domu smútku v obci Ptičie sa prihlásili tri podnikateľské subjekty: 

Promont Glass, s. r. o. , BSV STAV, s. r. o. a Red Mills s. r. o.. 

Cenovo najvýhodnejšia ponuka je od firmy Red Mills, s. r. o.  

Druhá najvýhodnejšia ponuka je od firmy Promont Glass, s. r. o. 

Na treťom mieste skončila ponuka od firmy BSV  STAV, s. r. o. 

Na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom dome obci Ptičie sa prihlásili taktiež tri 

podnikateľské subjekty: Novosad Matúš, BauGruppen spol. s r. o., Rudolf Končar. 

Najvýhodnejšia ponuka bola od Rudolfa Končara. 

Druhá najvýhodnejšia ponuka bola od Matúša Novosada 

Na poslednom mieste skončila ponuka od BauGruppen spol. s r. o. 

K bodu 11: Prítomní poslanci sa dohodli spolu so starostom obce, že tento bod presunú a prerokujú 

na najbližšom Obecnom zastupiteľstve,ktoré sa uskutoční 14. 12. 2015. 

K bodu 12: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočet na rok 2016. 

K bodu 13: Ing Danka Provazníková upozornila na zvýšený výskyt psov túlajúcich sa obcov. 

Požiadala preto starostu obce, aby opätovne upozornil všetkých majiteľov psov vo verejnom 

rozhlase na tento problém. Starosta obce o tomto probléme vedel a vyjadril snahu o riešenie daného 

problému. 



Starosta obce informoval OZ o pripravovanej akcii – Mikuláš, ktorá sa uskutoční 05. 12. 2015 

v Kultúrnom dome obce Ptičie so začiatkom o 16.30 hod.. Pre deti budú pripravené darčeky, 

občerstvenie a hudba. Zároveň požiadal poslancov o pomoc pri príprave tejto akcie. Prítomní 

poslanci prisľúbili svoju účasť a pomoc pri  príprave tejto akcie. 

K bodu 14: Starosta obce Martin Dzemján poďakoval prítomným poslancom za účasť, návrhy 

a podnety, ktoré odzneli na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ptičie 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie: 

20/2015 – Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu obce Ptičie, vykonanej 

na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. 

21/2015 – odpredaj z parcely 662/59 jej časť, ktorá je definovaná parcelným číslom 662/68 pre 

pána Jozefa Svinčáka. Zvyšná časť parcely zostáva vo vlastníctve obce a bude sa využívať 

výhradne pre potreby obce. 

22/2015 – OZ poveruje starostu obce Martina Dzemjána, aby vyjednal s firmou NASES za 

prenájom 25m
2
 čo najvýhodnejšie podmienky pre obec Ptičie. 

23/2015 – návrh VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

vo výške 0,045 €/kg odpadu bez obsahu škodlivýn.  

24/2015 – prípravu spoločenskej akcie – Mikuláš 2015 

Schvaľuje uznesením číslo: 

30/2015 – za zapisovateľku Mgr. Máriu Čornú, overovateľov zápisnice Igora Cukrovaného a Petra 

Behúna 

31/2015 – program rokovania a jeho doplnenie 

32/2015 –  paušálne cestovné pre pána starostu vo výške 165€/mesačne 

33/2015 – nezvýšiť plat starostovi obce  

34/2015 – odmeňovanie poslancov OZ vo výške 20€/zasadnutie a zástupca starostu obce 

40€/mesačne 

35/2015 – menovanie členov inventarizačnej komisie: 

predseda inventarizačnej komisie - starosta obce Martin Dzemján 

1. člen inventarizačnej komisie – Peter Behún  

2. člen inventarizačnej komisie – Ing. Danka Porvazníková 

3. člen inventarizačnej komisie – Mgr. Mária Čorná 

36/2015 - poskytnutie finančnej dotácie na šk. rok 2015/2016 vo výške 55 eur za žiaka 

navštevujúceho záujmový krúžok, ktorý spĺňa zákonom určené podmienky. 

37/2015 – členov výberovej komisie pre výber dodávateľa  na rekonštrukciu Domu smútku (okná 

a dvere) a dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Ptičie. 

38/2015 – presunutie bodu č. 11. - Úprava rozpočtu a rok 2015 na najbližšie zasadnutie OZ, ktoré sa 

uskutoční  14. 12. 2015. 

39/2015 – rozpočet na rok 2016 

 

 

 

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

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

Peter Behún  ….................................... 

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


