
Zápisnica 

z 1. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 8. 3. 2019 

 

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. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti novovytvoreného pozemku parcela C-KN 662/77 

o výmere 326 m
2
 pre p. Petra Danka v MČ Podskalka 

6. Prerokovanie správy HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

7. Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu na školský rok 2018/2019 

8. Schválenie žiadosti o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena 

9. Schválenie Dodatku č.6 k Zmluve o postúpení práv investora č. 68/15/2013/IÚ na časti 

stavby:“ Ptičie – kanalizácia rozšírenie Stoky „P“ PVC DN 300 

10. Informácia ohľadom dňa matiek na deň - 10. máj 2019 t.j. piatok 

11. Diskusia, rôzne 

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

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

Ptičie a zároveň ich oboznámil  s programom zasadnutia.  

 

K bodu 2: Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za zapisovateľku Ing. Máriu Husťakovú. Za 

overovateľov zápisnice boli zvolení  Ing. Tatiana Kalaninová a Miroslav Mato. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Starosta obce informoval poslancov o  plnení uznesení z  predchádzajúceho 

ustanovujúceho OZ konaného dňa 10. 12. 2018.  

 

K bodu 5: Pán Peter Danko doniesol osobne písomnú žiadosť na Obecný úrad Ptičie 

o odkúpenie časti novovytvoreného pozemku podľa zamerania geometrickým plánom parcela 



C-KN 662/77 o výmere 326 m
2
 za sumu 7€/m

2
 v MČ Podskalka. 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), že predmetný pozemok tvorí prístup 

k jeho nehnuteľnosti. Kupujúci bude znášať vecné bremená uložených inžinierskych sietí 

a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu kúpnej - predajnej zmluvy, vrátane 

poplatku návrhu na vklad. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Starosta obce predniesol poslancom Správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 

2018. Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. 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 Správu HK  obce o kontrolnej činnosti za rok  2018 jednohlasne schválili. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Starosta obce predložil poslancom žiadosť od ZŠ Dargovských hrdinov Humenné 

pre žiakov navštevujúcich ZŠ Dargovských hrdinov Humenné o finančnú dotáciu. Obecné 

zastupiteľstvo po preštudovaní tejto žiadosti predložený návrh jednohlasne schválilo vo výške 

55 € na jedného žiaka (4). 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: Starosta obce predložil žiadosť na Schválenie o uzatvorení zmluvy o zriadení 

vecného bremena na obecných pozemkoch, ohľadom výstavby verejnej kanalizácie VVS a.s. 

Košice z listu č. 2046/2019/, kde verejná kanalizácia resp. kanalizačné potrubie PVC DN 300 

prechádza po obecných pozemkoch za účelom majetkového vysporiadania. Za predložený 

návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 9: Starosta obce informoval ohľadom ďalšieho Dodatku č.6 na schválenie, a to 

Dotatok č 6. k Zmluve o postúpení práv investora č. 68/15/2013/IÚ na časti stavby: “ Ptičie – 

kanalizácia rozšírenie Stoky “P” PVC  DN 300. Jedná sa o posledný úsek verejnej kanalizácie 

Stoky “P” PVC DN 300 a to je od jestv. šachty č.136 p. Kureja až po šachtu č.141 po p. Ing. 



Jozefa Mičáka o dĺžke 173,5m, čím sme poslednou trasou ukončili verejnú kanalizáciu v našej 

obci po 27 rokoch. Cedent súhlasí so zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch 

bezodplatne na cedovanú časť trasy kanalizácie v prospech cesionára. Súhlas obecného 

zastupiteľstva č.13/2019 zo dňa 8. 3. 2019 tvorí prílohu tejto zmluvy. Za predložený návrh 

tejto zmluvy hlasovali poslanci jednohlasne.  

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 10: Starosta obce informoval OZ o pripravovanom podujatí - Deň matiek, ktoré je 

naplánované na 10. máj 2019 t.j. v piatok. Jedná sa o dopoludňajšie posedenie pre ženy nad 

60 rokov, ktoré je spojené s pohostením a darčekom pre každú ženu. 

 

K bodu 11: V diskusií a v rôznom starosta obce informoval o ďalších veciach, čo treba riešiť 

a vylepšiť v obci, ako aj o žiadosti, ktorá bola poslaná na MF, ohľadom vybavenia do KD 

nové stoly, stoličky, doplniť veci do kuchyne. Poslanci sa v dikusií zaoberali ohľadom 

ozvučenia v KD, aktualizovať a upraviť Rokovací poriadok OZ, Štatút obce, všetky VZN, 

hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, čo sa týkajú našej obce, príprava Komunitného 

plánu sociálnych služieb obce na schválenie, ako aj PHSR. Asfaltovanie obecných 

komunikácií v obci po dokončení kanalizácie a ostatných poškodených úsekov, ako aj 

doriešiť cestu k p. Šulákovi a k p. Madejovi. Výrub stromov na cintoríne, drevín a krovín pri 

ceste smerom na Kamienku. Dôležitá vec v obci, vedenie kroniky a odmena pre kronikárku. 

Oprava vody v  bývalej MŠ, kde je znovu únik vody. Zrekonštruovať kanceláriu OcÚ, 

zasadačku, potrebné bude vymaľovať Dom smútku, rekonštrukcia dlažby pred DS a riešiť 

problém s kopaním hrobov. Upraviť rygol od p. Raka po p. Haburaja, priehĺbiť a usadiť rúry 

rovnakého priemeru, aby sa zabránilo záplavam. Aktualizovať stránku obce. Úpraviť potok od 

p. Repkovej po p. Hančára, vyčistiť a osadiť rúry, povrch spevniť resp. zhutniť makadamom, 

a dať na to asfalt (chodník). 

 

K bodu 12: V závere zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za návrhy 

a podnety a za ich účasť na zasadnutí OZ. Zapisovateľka Ing. Mária Husťaková prečítala 

všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 1. zasadnutí OZ konaného 8. 3. 2019. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za návrh: 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

1/2019 - Správu  hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

2/2019 - prípravu Dňa matiek na deň 10. máj 2019 t.j. v piatok 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

9.1/2019 zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 overovateľov zápisnice: Ing. Tatianu Kalaninovú 

      Miroslava Matu 

 

9.2/2019  - program zasadnutia 

 

10/2019 - odpredaj časti novovytvoreného pozemku parcela C-KN 662/77 pre p. Petra Danka 

z dôvodu osobitného zreteľa (viď Zákon 138/1991 Z. z. § 9a, odsek 8e), že predmetný 

pozemok tvorí prístup k jeho nehnuteľnosti o výmere 326 m
2
 za sumu 7€/m

2
. Kupujúci bude 

znášať vecné bremená uložených inžinierskych sietí a náklady spojené s  vyhotovením 

geometrického plánu  kúpnej - predajnej zmluvy, vrátane poplatku návrhu na vklad. 

 

11/2019 - schválenie žiadosti o  finančnú dotáciu na školský rok 2018/2019 pre Dargovských  

hrdinov Humenné vo výške 55€ na jedného žiaka (4) 

12/2019 - schválenie žiadosti o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena na obecných 

pozemkoch 

13/2019 – schválenie Dodatku č.6 k Zmluve o postúpení práv investora č. 68/15/2013/IÚ na 

časti stavby: „Ptičie - kanalizácia rozšírenie Stoky „P“  PVC  DN 300 

 

 

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

 

Overovatelia: Ing. Tatiana Kalaninová …........................................... 

 

 Miroslav Mato …........................................... 

 

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


