
Zápisnica 

zo 4. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 15. 10. 2018 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5. Odpredaj časti pozemku parcela C-KN 662/20 pre p. Lenku Žakovú 

6. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

7. Schválenie zásady odmeňovania poslancov OZ 

8. Návrh rozpočtu na rok 2019 

9. Diskusia, rôzne 

10. Návrh na uznesenie a záver 

 
K bodu 1: Starosta obce Ptičie Martin Dzemján  privítal prítomných poslancov na 4. OZ obce 

Ptičie a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Pán Igor Cukrovaný sa z rodinných 

dôvodov nemohol zastupiteľstva zúčastniť. 

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

overovateľov zápisnice boli zvolení  Ing. Miroslav Mihalík a Ing. Danka Porvazníková. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce oboznámil poslancov, že doposiaľ nedostal odpoveď od štatutárneho 

zástupcu PTAVA RD Chlmec, ohľadom presunutia oplotenia.  

K bodu 5: Pani Lenka Žáková poslala písomnú žiadosť na Obecný úrad Ptičie o odkúpenie časti 

novovytvoreného pozemku podľa zamerania geometrickým plánom parcela C-KN 662/20. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne túto žiadosť schválilo a dohodlo sa odpredať tento pozemok 

z dôvodu osobitného zreteľa (viď Zákon 138/1991 Z. z. § 9a, odsek 8e) za sumu 7€/m2. 

Kupujúca bude znášať vecné bremená uložených inžinierskych sietí a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu kúpnej zmluvy, vrátane poplatku návrhu na vklad. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 



 

K bodu 6: Starosta obce predniesol poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2018. Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. a príslušných právnych predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného 

zastupiteľstva. Prítomní poslanci si návrh pozorne vypočuli, preštudovali a Návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 jednohlasne schválili. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie schválilo zásady odmeňovania poslancov v 

nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 nasledovne: 

poslancovi OZ patrí odmena za účasť na zastupiteľstve vo výške 20 eur. 

poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 40 eur za mesiac. 

Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca raz ročne. 

Poslanec OZ je oprávnený vzdať sa odmeny, a to písomnou formou a s vlastnoručným 

podpisom, uvedením dátumu a doručením na OÚ Ptičie. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: K tomuto bodu sa vyjadril starosta obce, ktorý predložil prítomným poslancom návrh 

rozpočtu na rok 2019. Prítomní poslanci si spolu so starostom obce jednotlivé účty podrobne 

prešli a Návrh rozpočtu na rok 2019  jednohlasne schválili. Návrh rozpočtu na rok 2019 je 

vyvesený na úradnej tabuli pred Obecným úradom Ptičie. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh: 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 9: V diskusií sa starosta obce Martin Dzemján poďakoval poslancom za ich 4 - ročnú 

spoluprácu, resp. volebné obdobie 2014 – 2018 pri rôznych spoločných akciách. 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

20/2018 – list štatutárnemu zástupcovi PTAVA  RD Chlmec ohľadom presunutia oplotenia  

Schvaľuje uznesením číslo: 

27/2018 zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú 

 overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Mihalíka 

  Ing. Danku Porvazníkovú 

 

28/2018 - program zasadnutia 

29/2018 - odpredaj časti novovytvoreného pozemku parcela C-KN 662/20 pre pani Lenku 

Žakovú z dôvodu osobitného zreteľa (viď. Zákon 138/1991 Z. z. § 9a, odsek 8e) za sumu 7€/m2. 

Kupujúca bude znášať vecné bremená uložených inžinierskych sietí a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu kúpnej zmluvy, vrátane poplatku návrhu na vklad. 

30/2018 - schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2018 

31/2018 – schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu obce na volebné 

obdobie 2018 – 2022  nasledovne: 

poslancovi OZ patrí odmena za účasť na zastupiteľstve vo výške 20 eur 

poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu vo výške 40 eur za mesiac  

odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca raz ročne. 

32/2018 - návrh rozpočtu na rok 2019  

 

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

 

Overovatelia: Ing. Danka  Porvazníková …............................................. 

 

 Ing. Miroslav Mihalík …............................................. 

 

 

 

 

 

 

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


