
Zápisnica 

 

z 5. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 30. 11. 2017 

 

 
Program: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia  

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania zasadnutia a jeho doplnenie zo strany starostu obce o: 

3 a) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rodinné centrum RUKA v RUKE 

4. Kontrola  plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5. Odpredaj novovytvoreného pozemku parcela C-KN 662/74 o výmere 141 m2 pre 

p. Štefana Kovalíka, k.ú. Ptičie, časť Podskalka 

6. Informácia a príprava Mikuláša 

7. Menovanie inventarizačnej komisie 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

9. Diskusia, rôzne 

10. Návrh na uznesenie a záver 

 

 

 

K bodu 1: Starosta obce Martin Dzemján privítal prítomných poslancov na 5. zasadnutí OZ 

obce Ptičie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Ing. Miroslav Mihalík sa 

z dôvodu práceneschopnosti zasadnutia nezúčastnil. 

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

overovateľov zápisnice boli zvolení Igor Cukrovaný a Ing. Danka Porvazníková. 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia aj s návrhom starostu 

obce o Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rodinné centrum RUKA v RUKE. 

Rodinné centrum RUKA v RUKE Ptičie, ako nezisková organizácia pôsobiaca na území obce 

Ptičie požiadala o dotáciu vo výške 1 000 eur na bežné výdavky spojené s realizáciou 

projektov centra počas kalendárneho roka 2018. Prítomní poslanci Žiadosť o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Rodinné centrum RUKA v RUKE vo výške 1000 eur jednohlasne 

schválili. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 4: Pri kontrole uznesení z posledného OZ obce Ptičie prítomní poslanci poverujú 

Petra Behúna vo veci odpredaja novovytvoreného pozemku parcela C-KN 666/23 o výmere 

313m² pre p. Máriu Buhajovú. Nakoľko sa uskutočnilo stretnutie p.Petra Behúna 

s p. Júliusom Mašlejom, ktorý zastupuje Bývalých urbarníkov Humenné, pozemkové 

spoločenstvo, no k vzájomnej dohode nedošlo, tento bod zostáva aj naďalej v štádiu riešenia.  
 



K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie jednohlasne schválilo odpredaj 

novovytvoreného pozemku parcela C- KN 662/74 o výmere 141 m² pre p. Štefana Kovalíka, 

k. ú. Ptičie, časť Podskalka v hodnote  1 €/1 m², keďže sa jedná o pozemok s hodným 

osobitným zreteľom v súlade s §9a ods. 8 písmena e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 6: Starosta obce Martin Dzemján informoval prítomných poslancov o príprave 

Mikuláša. Spomínané podujatie sa bude konať 9. 12. 2017 o 16. 00 hod. pred miestnym 

pohostinstvom. Starosta obce poveril jednotlivých poslancov úlohami, ktoré budú mať na 

starosti počas akcie Mikuláša. OZ sa zhodlo aj na občerstvení, ktoré bude pozostávať 

z grilovanej klobásy, závinov, čaju, vareného vína a vianočného punču. 

 

K bodu 7: V zmysle zákona  číslo 431/2002 Z.z., obec vykoná inventarizáciu majetku za rok 

2017. K tomuto účelu bola  poslancami  jednohlasne zvolená inventarizačná komisia 

v zložení: 

 

• Predseda inventarizačnej komisie Peter Behún 

• 1. člen inventarizačnej komisie Ing. Danka Porvazníková 

• 2. člen inventarizačnej komisie Mgr. Mária Čorná 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 8: K tomuto bodu sa vyjadrila p. Jana Lancošová, ktorá predložila prítomným 

poslancom návrh rozpočtu na rok 2018. Prítomní poslanci si spolu so starostom obce 

a p. Janou Lancošovou jednotlivé účty podrobne prešli. Návrh rozpočtu na rok 2018 je 

vyvesený na úradnej tabuli pred Obecným úradom. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 

 

K bodu 9: Starosta obce spolu s poslancami OZ diskutovali o možnostiach realizácie 

a prípravy na blížiace sa 745. výročie obce Ptičie, ktoré bude obec v budúcom roku 

oslavovať. Príprava 745. výročia bude rezonovať aj na najbližších zastupiteľstvách. 

 

K bodu 10: V závere sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval prítomným poslancom za 

účasť a ich názory. 

  



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

Berie na vedomie číslo: 

11/2017 – prípravu Mikuláša 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

27/2017 –  zapisovateľka zápisnice: Mgr. Mária Čorná 

                  overovateľov zápisnice: Igor Cukrovaný 

  Ing. Danka Porvazníková 

 

28/2017 – schválenie programu rokovania s návrhom starostu obce o  Žiadosť na poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Rodinné centrum RUKA v RUKE vo výške 1 000 eur. 

29/2017 - poveruje poslanca Petra Behúna vo veci odpredaja novovytvoreného pozemku 

parcela C-KN 666/23 o výmere 313m² pre p. Máriu Buhajovú 

30/2017 - odpredaj pozemku novovytvorená parcela C- KN 662/74 o výmere 141 m² pre pána 

Štefana Kovalíka v hodnote 1 €/ m²  

 

31/2017 - menovanie inventarizačnej komisie 

• Predseda inventarizačnej komisie: Peter Behún 

• 1. člen inventarizačnej komisie: Ing. Danka Porvazníková 

• 2. člen inventarizačnej komisie: Mgr. Mária Čorná 

 

32/2017 -  návrh rozpočtu na rok 2018 

 

 

 

 

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

 

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

 Ing. Danka Porvazníková ........................................... 

 

 

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


