Zápisnica
zo 4. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 22. 09. 2017

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania zasadnutia a jeho doplnenie zo strany pána
Petra Behúna: 3. a) Spolupráca Obecného úradu Ptičie s RC Ruka v Ruke na
príprave Strieborného večera
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Odpredaj majetku obce Ptičie do správy pre VVS a.s. Košice /predĺženie
kanál. zberača stoky „U“/ za 1€
6. Prerokovanie materiálov z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce
7. Schválenie spolufinancovania pre dotáciu
8. Úprava rozpočtu
9. Diskusia, rôzne
10. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 4.
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 Ing. Danka
Porvazníková.
K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia aj
s návrhom pána Petra Behúna, ktorý informoval prítomných poslancov
o pripravovanom Striebornom večere, ktorý organizuje RC Ruka v ruke. Pán
Peter Behún poprosil starostu obce a poslancov o pomoc a spolupodieľaní sa
Obecného úradu Ptičie na tejto pripravovanej akcii. OZ obce Ptičie spolu so
starostom obce Martinom Dzemjánom prisľúbilo pomoc pri spomínanej akcii.
Hlasovali: 4 poslanci
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 0

K bodu 4: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie aj naďalej poveruje starostu obce
Martina Dzemjána vo veci odpredaja novovytvoreného pozemku parcela C-KN
666/23 o výmere 313m² pre pani Máriu Buhajovú . Nakoľko sa stretnutie pána
starostu obce Ptičie a pána Júliusa Mašleja, ktorý zastupuje Bývalých
urbarníkov Humenné, pozemkové spoločenstvo, neuskutočnilo, táto úloha
zostáva aj naďalej na prerokovanie pre starostu Martina Dzemjána do
najbližšieho zastupiteľstva.
Hlasovali: 4 poslanci
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 0
K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie súhlasí s odpredajom majetku
obce Ptičie týkajúceho sa časti kanalizačného zberača o predĺžení trasy stoky
,,U“ v úseku od šachty č. 207 v celkovej dĺžke 81 bm o priemere PVC 160 mm,
k domom, ktoré v čase spracovania projektu neboli postavené , pre VVS, a. s.
Košice, v hodnote 1 €.
Hlasovali: 4 poslanci
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 0
K bodu 6: Starosta obce Ptičie oboznámil OZ a predložil mu Správu z kontroly
plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov a výdavkov realizovaných
prostredníctvom bankových účtov obce k 30. 06. 2017.
Taktiež starosta obce Ptičie predložil prítomným poslancom Správu z kontroly
tvorby a čerpania Sociálneho fondu obce Ptičie za rok 2016.
K bodu 7: Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne dohodlo, že tento bod
rokovania - Schválenie spolufinancovania na dotáciu presúvajú do budúceho
zastupiteľstva, ohľadom aj zároveň nového rozpočtu obce Ptičie na rok 2018.
Hlasovali: 4 poslanci
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 0

K bodu 8: K tomuto bodu sa vyjadril starosta obce, ktorý oboznámil poslancov
s finančnou situáciou obce. Vzhľadom k tomu, že obec v priebehu roka mala
viacero neplánovaných výdavkov, prítomní poslanci schválili úpravu rozpočtu
obce Ptičie na rok 2017.
Hlasovali: 4 poslanci
Za návrh: 4 poslanci
Proti návrhu: 0
K bodu 9: Starosta obce oboznámil poslancov aj s blížiacim sa 745. výročím
obce Ptičie, ktoré bude obec v budúcom roku oslavovať. Požiadal preto
poslancov, aby si pripravili návrhy na oslavu tohto blížiaceho sa jubilea obce.
K bodu 10: V závere sa starosta obce Ptičie poďakoval prítomným poslancom
za účasť a ich názory.

Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie
Berie na vedomie číslo:
9/2017 – Správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly
príjmov a výdavkov realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.
06. 2017
10/2017 – Správu z kontroly tvorby a čerpania Sociálneho fondu obce Ptičie za
rok 2016

Schvaľuje uznesením číslo:
21/2017 - zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú
overovateľov zápisnice: Petra Behúna
Ing. Danku Porvazníkovú
22/2017 - program zasadnutia OZ obce Ptičie a jeho doplnenie zo strany pána
poslanca Petra Behúna

23/2017 – naďalej poveruje starostu obce Ptičie vo veci odpredaja
novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 313m² pre pani
Máriu Buhajovú
24/2017 - odpredaj majetku obce Ptičie týkajúci sa časti kanalizačného zberača
o predĺženie trasy stoky ,,U“ v úseku od šachty č. 207 v celkovej dĺžke 81 bm
o priemere PVC 160 mm, k domom, ktoré v čase spracovania projektu neboli
postavené , pre VVS, a. s. Košice, v hodnote 1 €
25/2017 – presunutie bodu 7 – Schválenie spolufinancovania na dotáciu do
najbližšieho zastupiteľstva
26/2017 – úpravu rozpočtu za rok 2017

Zapisovateľka:

Mgr. Mária Čorná
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Ing. Danka Porvazníková
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Martin Dzemján

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

