
 

 

Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2019 

konaného dňa 5. 12. 2019 v zasadačke Obecného úradu v obci 

Ptičie 
 

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. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

6. Menovanie inventarizačnej komisie 

7. Schválenie Kúpnej zmluvy pre časť stavby: „Odvádzanie odpadových vôd z lokality 

Ptava, 2. stavba Ptičie“ 

8. Informácia a príprava Mikuláša na deň 7.12. 2019 t. j. (sobota)  

9. Úprava rozpočtu na rok 2019 

10. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

11. Schválenie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad 

12. Schválenie zriaďovacej listiny DHZ obce 

13. Diskusia, rôzne 

14. Návrh na uznesenia a záver 

 

K bodu 1:Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Dzemján. 

Privítal všetkých prítomných poslancov na 4. OZ obce Ptičie a oboznámil ich s programom. 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Mária Husťaková. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Tatiana Kalaninová a Igor Cukrovaný 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zapisovateľku a overovateľov zápisnice. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Doplnenie a schválenie programu rokovania. 

3 a) Schválenie zámeru výstavby nájomných bytov 6 BJ s podporou Štátneho fondu rozvoja 

bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR 

3 b) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, 

príjmov a výdavkov a vedenie pokladne obecného úradu obce Ptičie 

3 c) Schválenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a  stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022 



Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program zasadnutia. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3a): Schválenie zámeru výstavby nájomných bytov 6 BJ s podporou Štátneho fondu 

rozvoja bývania, ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR. Starosta obce informoval 

o podmienkach výstavby 6 bytovej jednotky zo zámerom zmeny účelu z objektu bývalej 

Základnej školy na Bytový dom, kde sa vybudujú  6 BJ o výmere 59,9 m².( 3- izbové byty) 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámeru výstavby nájomných bytov 6 BJ s podporou 

Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 3b): Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou 

hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenie pokladne obecného úradu obce Ptičie. 

Bola predložená správa z kontroly mesiaca september 2019. V správe neboli zistené 

nedostatky. 

 

K bodu 3c): Schválenie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a   stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022. 

Starosta obce predložil na schválenie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2020 a  stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2020 a  stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 4: Kontrola  plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva. 

Starosta obce Martin Dzemján informoval o plnení uznesení z obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 07.09.2019. 

 

K bodu 5: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

  



K bodu 6: Menovanie inventarizačnej komisie: 

Ing. Tatiana Kalaninová - predseda  

Martin Dzemján - člen  

Igor Cukrovaný - člen  

Ing. Gabriel Lancoš - člen  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predsedu a členov inventarizačnej komisie 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 7: Schválenie Kúpnej zmluvy pre časť stavby: „Odvádzanie  odpadových vôd 

z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie“ 

Starosta obce predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy pre časť stavby: „Odvádzanie 

odpadových vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie“, nakoľko časť tejto stavby resp. Stoky 

prejde do vlastníctva VVS. a.s. Košice, aby obec v prípade poruchy na tejto časti stoky 

v budúcnosti nemala náklady.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Kúpnu zmluvu pre časť stavby: „Odvádzanie  

odpadových vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie“ resp. odpredaj tejto časti stavby za 1€ 

v prospech VVS a.s. Košice. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 8: Informácia a príprava Mikuláša na deň 7. 12. 2019 t. j. (sobota) . Mikuláš 

a rozsvietenie vianočného stromčeka o 17:00 Baličky pre deti do 12 rokov. Mikuláš príde na 

koči s koňmi, rozdá darčeky a bude voziť deti  po obci. 

 

K bodu 9: Úprava rozpočtu na rok 2019.  

Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce Ptičie na rok 2019. 

Navýšenie z dôvodu dovážanie obedov pre seniorov, vypracovanie projektovej dokumentácie 

na Hasičskú zbrojnicu. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

  



K bodu 10: Schválenie rozpočtu na rok 2020. Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce 

Ptičie na rok 2020, ktorý bol zavesený a zvesený na úradnej tabuli a zverejnený je aj na 

stránke obce. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predložený návrh rozpočtu na rok 2020. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

K bodu 11: Schválenie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady. Vzhľadom na to, že firma Fúra s.r.o. upravila ceny za 

komunálny odpad, boli sme nútení upraviť cenu na osobu aj v našej obci. Starosta obce 

predložil návrh na schválenie VZN č.1/ 2019 a to nasledovne: 

Vývoz komunálneho odpadu 13 € /osoba. 

Poplatok za psa 8 € / 1 ks 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za  

komunálny odpad a drobné stavebné odpady ako aj poplatok za psa. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

K bodu 12: Schválenie zriaďovacej listiny DHZ obce Ptičie. Starosta obce predniesol správu 

ohľadom Zriaďovacej listiny DHZ obce Ptičie, na základe Hasičskej členskej schôdzi, podľa 

ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

A) Identifikačné údaje: 

Zriaďovateľ: Obec Ptičie 

Vnútorná organizácia DHZ obce: 

a) veliteľ DHZ obce: Michal Dudič 

b) zástupca veliteľa - veliteľ družstva: Bc. Gabriel Porvazník 

c) počet členov DHZ obce: 10 

d) počet zamestnancov DHZ obce: 0 

e) počet hasičských družstiev: 2 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zriaďovaciu listinu DHZ obce Ptičie. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

  



K bodu 13: Diskusia, rôzne 

Projekt hasičská zbrojnica 30. 000 € – schválený 

Poľná kuchyňa darovacia zmluva – schválená 

Motorové vozidlo KIA darovacia zmluva – schválená 

Požiadavka na ozvučenie v sále KD.  

Dotácia na vybavenie kuchyne KD, nová pec a umývačka riadu – schválená 

Projekt na detské ihrisko pri bývalej MŠ bol zaslaný. 

Zabezpečiť osvetlenie pri bývalej MŠ. 

Opraviť schody k domu smútku. 

Na jar zabezpečiť výsadbu stromov (tuja) na cintoríne namiesto oplotenia, nakoľko sú na to 

oprávnené finančné prostriedky. 

 

K bodu 14: Návrh na uznesenie  

Zapisovateľka Ing. Mária Husťaková prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

4. zasadnutí OZ konanom 5. 12. 2019. 

Za predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Hlasovali: 5 poslanci  

Za návrh : 5 poslanci 

Proti návrhu: 0 poslancov 

 

Záver: 

V závere zasadnutia sa starosta poďakoval prítomným poslancom za návrhy a podnety a ich 

účasť na zasadnutiach OZ, a zároveň všetkým poprial Šťastné a Veselé Vianoce, v kruhu 

svojich najbližších, veľa osobných a pracovných úspechov, ako aj veľa dobrých nápadov do 

Nového roka 2020. 

  



Obecné zastupiteľstvo Ptičie 

 

Berie na vedomie: 

10/2019 správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou 

hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenie pokladne obecného úradu obce Ptičie 

11/2019 plnenie uznesení z predošlého OZ konaného 7.9.2019 

12/2019 schválenie členov - menovanie inventarizačnej komisie 

13/2019 informáciu a prípravu Mikuláša na deň 7. 12. 2019 t. j. (sobota) 

 

Schvaľuje uznesením : 

33/2019 zapisovateľku zápisnice: Ing. Mária Husťaková.  

 overovateľov zápisnice: Ing. Tatiana Kalaninová a Igor Cukrovaný 

34/2019 doplnenie programu zasadnutia OZ konaného 5. 12. 2019 

35/2019 zámer výstavby nájomných bytov 6 BJ s podporou Štátneho fondu rozvoja 

bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR 

36/2019 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a stanovisko 

k rozpočtu obce s výhľadom na roky 2021 - 2022 

37/2019 plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

38/2019 kúpnu zmluvu pre časť stavby: „Odvádzanie odpadových vôd z  lokality Ptava, 

2. stavba Ptičie“ pre VVS. a.s. Košice za 1€ 

39/2019 úpravu rozpočtu na rok 2019 

40/2019 rozpočet na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií 

41/2019 VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady, vývoz komunálneho odpadu 13 €/osoba, poplatok za psa 8 €/1 

ks 

42/2019 zriaďovaciu listinu DHZ obce Ptičie 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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


