
Zápisnica 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ptičie 

konaného dňa 7. 9. 2019 
 

 

Program: 
 

1)  Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

a) Schválenie zámeru, previesť časť trasy kanalizácie kupujúcemu - VVS, a.s. Košice 

4) Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva 

5) Schválenie dovážania obedov  

6) Informácia o projektoch 

7) Úprava rozpočtu 

8) Diskusia, rôzne 

9) Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie OZ otvoril starosta obce  Martin Dzemján a zároveň privítal všetkých 

prítomných poslancov na 3. zasadnutí OZ obce a oboznámil ich s programom. OZ sa 

nezúčastnila p. Ing. Kalaninová, nakoľko sa ospravedlnila, lebo bola odcestovaná v zahraničí. 

 

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

overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia s jeho doplnením 

o bod 3a) 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3a): Starosta obce objasnil zámer previesť majetok resp. časť trasy kanalizácie 

kupujúcemu - VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 

Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel časti stavby v nasledovnom rozsahu: 

SO -001 Kanalizácia Ptičie Stoka „T“ PVC DN 300 úsek od Š 171 – po Š 181 včítane na 

stoke „ T “o dĺžke 358,83 m ( z celkovej dĺžky stoky T 1.003,5 m). 

Predávajúci Obec Ptičie je výlučným vlastníkom majetku - časti stavby v k. ú. Ptičie, ktoré na 

základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva v celistvosti. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 



K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva. Starosta obce informoval 

o plnení uznesení z obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.06.2019. 

 

K bodu 5: Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie dovážanie obedov pre dôchodcov. 

Záujem prejavilo 32 občanov. Obed bude stáť 2,80 € z toho obec bude hradiť 0,80 € a dôchodca 2 €. 

Obedy sa budú dovážať od utorka do piatka, čiže 4 dní v týždni. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 6: Starosta obce informoval OZ o pokračujúcich prípravách projektov: 

- Projekt oprava, obnova hasičskej zbrojnice - podklady do konca roka. 

- Projekt na detské ihrisko - zaslať podklady do 26. 11. 2019 

- Rekonštrukcia sály KD - začne sa od 16.09.2019 

- Projekt na 6 BJ z bývalej ZŠ - osloviť viacerých projektantov 

- Projekt dotácia na vybavenie KD, kuchyne 11.700  € 

Poslanci vzali na vedomie informácie o postupujúcich prípravách projektov. 

 

K bodu 7: Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce Ptičie na rok 

2019. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: 
- Žiadosť o preloženie oplotenia zaslaná na PD - nikto nereaguje. 

- Záplavová rúra, vykopanie žľabu - zvedenie dažďovej vody na vyšnom konci. 

- Potrebné ozvučenie v KD. 

- Asfaltovanie ciest v obci - zostáva ešte ulička od hlavnej cesty ku p. Kalaninovej, 

cesta Kubakov sa dokončí v priebehu roka 2020. 

- Štiepkovanie  drevín pri ceste do Kamienky od 1. 10. 2019 - do 31. 3. 2020 

- Rekonštrukcia kancelárie obecného úradu, zasadačky, amfiteáter za obecným úradom. 

- Ponuka  na prevod motorového vozidla darovacou zmluvou od  Ministerstva  

pôdohospodárstva  pre  obec. 

- Náhradná výsadba  - pokračovanie, nákup kosačky pre obec. 

 

K bodu 9: Zapisovateľka Ing. Mária Husťaková prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli 

prijaté na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 7. 9. 2019. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne.  

Hlasovali: 4 poslanci 

Za návrh : 4 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

Záver: V závere zasadnutia sa starosta poďakoval prítomným poslancom za návrhy, nápady 

a podnety ako aj ich účasť na zasadnutí  OZ. 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 
 

Berie na vedomie: 

 

8/2019 - plnenie uznesení z predošlého OZ konaného 7. 6. 2019 

9/2019 - informácie o projektoch 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

 

28/2019 - program zasadnutia 

29/2019 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Mária Husťaková 

 - overovateľov zápisnice: Ing. Gabriel Lancoš 

  Miroslav Mato 

30/2019 - schválenie zámeru, previesť časť trasy kanalizácie kupujúcemu - VVS, a.s. Košice 

31/2019 - schválenie dovážania obedov  pre dôchodcov  

32/2019 - schválenie úpravy rozpočtu  

 

 

 

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

Overovatelia: Ing. Gabriel Lančoš ........................................ 

 Miroslav Mato ........................................ 

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


