
Zápisnica  

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 21. 06. 2017 

 

Program: 

1.  Otvorenie  zasadnutia  

2.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3.  Schválenie programu rokovania zasadnutia ( a jeho doplnenie zo strany 

poslancov) 

4.  Opätovné prerokovanie a schválenie odstavnej plochy vo farskej záhrade 

5.  Úprava rozpočtu 

6.  Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 

7.  Diskusia, rôzne 

8.  Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján  privítal prítomných poslancov na 3. 

zasadnutí  OZ obce Ptičie a zároveň ich oboznámil  s programom zasadnutia.  

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku  Mgr. Máriu 

Čornú. Za overovateľov zápisnice boli zvolení pán Peter Behún a Igor 

Cukrovaný. 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

K bodu 4: Obecné zastupiteľstvo  rozhodlo, aby starosta obce Ptičie Martin 

Dzemján podpísal nájomnú zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou Arcibiskupstva 

Košice, o prenájme nehnuteľnosti v k. ú. Ptičie, obec Ptičie, okres Humenné, 

vedených na LV č. 895, parcely registra KNE č. 2 s celkovou výmerou cca 240 

m², a to so všetkými náležitosťami ( ako napr. výstavba, financovanie 

a vyhotovenie geometrického plánu) súvisiacimi s vybudovaním odstavnej 

plochy. Výška nájomného je vo výške 1 € ročne za celý predmet nájmu odo dňa 

podpisu zmluvy na dobu neurčitú. 

Hlasovali: 4  poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 



K bodu 5: Vzhľadom k tomu, že sa OZ rozhodlo a dohodlo s Rímskokatolíckou 

cirkvou  Mena Panny Márie – Ptičie, v zastúpení Mgr. Jozefom Hermanovským 

pre výstavbu odstavnej plochy vo farskej záhrade, bolo potrebné upraviť 

rozpočet obce Ptičie na rok 2017, keďže sa na konci roka 2016, keď sa 

pripravoval rozpočet na rok 2017 neplánovalo so spomínanou výstavbou . 

Poslanci sa rozhodli na výstavbu vyčleniť  sumu vo výške 3 000 eur, a to 

z Rezervného fondu. 

 

Hlasovali: 4  poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 6: Starosta obce predniesol poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na 2. polrok 2017. Prítomní poslanci si návrh pozorne vypočuli, preštudovali 

a Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok  2017 jednohlasne schválili. 

Hlasovali: 4  poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 7: V diskusii sa poslanci vrátili k téme výstavby odstavnej plochy, kde 

riešili najmä to, aký povrch by mala mať odstavná plocha, aby spĺňala  

kvalitatívne predpoklady, a mala estetický charakter. 

K bodu 8: V závere OZ sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval prítomným 

poslancom za účasť na zastupiteľstve a za podnetné návrhy. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

15/2017     -   zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Čorná 

                     overovateľov zápisnice: Peter Behún 

                                                         Igor Cukrovaný 

 



16/2017    -   program zasadnutia OZ obce Ptičie 

17/2017    - Starosta obce Ptičie Martin Dzemján podpísal nájomnú zmluvu 

s Rímskokatolíckou cirkvou Arcibiskupstva Košice so všetkými jej 

náležitosťami za 1 € /ročne 

18/2017   -    čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3 000 €  z Rezervného 

fondu obce Ptičie na výstavbu odstavnej plochy vo farskej záhrade 

19/2017   -   plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 

20/2017   -    poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Kulanovú výkonom 

kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

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

 

Overovatelia:       Peter Behún                            ........................................... 

 

                           Igor Cukrovaný                       .......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


