
 

U Z N E S E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ptičie 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

5. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo 

nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom: 

 

A. berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

B. konštatuje, že  

1.novozvolený starosta obce Martin Dzemjan zložil zákonom predpísaný sľub  starostu 

obce,  

2.novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Igor Cukrovaný, Tatiana Kalaninová Ing., Gabriel Lancoš Ing., 

Mária Husťaková Ing., Miroslav Mato. 

 

C. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Mária Husťaková. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Gabriel Lancoš a Igor Cukrovaný  

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

  



Uznesenie č. 2/2018 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Ptičom poveruje poslanca Igora Cukrovaného zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje menovanie Igor Cukrovaný za zástupcu 

starostu obce.  

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom: 

A. zriaďuje  

• komisiu finančnú a správy obecného majetku  

• komisiu stavebnú, verejného poriadku a životného prostredia  

• komisiu školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí  

• komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

• komisiu na vybavovanie sťažností  

  

B. volí  

Navrhnutý do komisií všetci poslanci, nakoľko je zastupiteľstvo iba päťčlenné bude plniť 

úlohy spojené  s náplňou príslušných komisii. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov určuje základný plat (priemerná mzda x koeficient podľa počtu 

obyvateľov), schvaľuje navýšenie základného platu starostu obce o 20%. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

  



Uznesenie č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje: 

 

1. Menovanie Inventarizačnej komisie  

Predsedom inventarizačnej komisie: Ing. Gabriel Lancoš 

Členovia inventarizačnej komisie: Martin Dzemjan, Ing. Tatiana Kalaninová, Miroslav Mato. 

 

2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje: 

 

1. Úprava rozpočtu na rok 2018 

2. Nový rozpočet na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 

1. Správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu k 30. 6. 2018 

2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 7/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje: 

Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 118/1/2014/Závod HN 
Za hlasovalo: 5 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie č. 8/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje: 

Dodatok č.5 k Zmluve  o postúpení práv investora č.68/15/2013/IÚ na časti stavby: „Ptičie - 

kanalizácia rozšírenie Stoky „P“ PVC  DN 300. 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

  



Uznesenie č. 9/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ptičom schvaľuje: 

Vnútorný predpis o vybavovaní sťažností 

 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

 

 

Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

Navrhované uznesenie bolo jednomyseľne schválené poslancami OZ.  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Mária Husťaková .......................................... 

 

Overovatelia: Ing. Gabriel Lancoš .......................................... 

 

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

 

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


