
 

Zápisnica 

z 1. obecného zastupiteľstva obce Ptičie zo dňa 28. 2. 2020 

 

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 správy HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

6. Informácia ohľadom dňa matiek na deň – 7. máj 2020 t.j. (štvrtok) 

7. Diskusia, rôzne 

8. Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu 1: Starosta obce 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. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3: Prítomní poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia a doplnili o bod 

3a) a to: Schválenie kopania hrobov na miestnom cintoríne v obci Ptičie. 

 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu 3a): Starosta obce predniesol problematiku ohľadom kopania hrobov na miestnom 

cintoríne, kde je s tým dlhodobý problém. V našej obci sa kopú hrobové miesta na rady, preto 

Obecné zastupiteľstvo v obci Ptičie rozhodlo, aby vlastník rodinného domu, s ktorým žijú 

v RD osoby s trvalým pobytom v obci Ptičie, a ak aspoň jeden z členov domácnosti nemá 

hrobku, platí poplatok. Ak majú všetci hrobku má poplatok odpustený. Vlastník RD musí 

predložiť na obecný úrad vyhlásenie, že všetci členovia domácnosti majú hrobku, inak bude 

poplatok spätne vyrubený a vymáhaný. 

 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 



 

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

konaného dňa 5. 12. 2019 

K bodu 5: Starosta obce predniesol poslancom Správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 

2019. Kontrolná činnosť bola 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 správu pozorne vypočuli, preštudovali 

a Správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 vzali na vedomie. 

K bodu 6: Starosta obce informoval OZ o pripravovanom podujatí - Deň matiek, ktoré je 

naplánované na 7. máj 2020 t.j. vo štvrtok. Jedná sa o popoludňajšie posedenie pre ženy nad 

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

 

K bodu 7: Diskusia, rôzne 

V diskusií bola prednesená požiadavka, na elektrické rozvody v kuchyni KD ohľadom 

zapojenia umývačky riadu a pece. Požiadavka na osadenie nových dopravných značiek pre 

bezpečnosť podľa PD a zabezpečiť orientačné tabule v obci. Aktualizovať webovú stránku 

obce, je neaktuálna. Vedenie kroniky a  odsúhlasovanie zápisov s Ing. Janou Cukrovanou. 

Dokončenie opravy ciest v obci - cesta Kubakov a ryha pri Hasičskej zbrojnici. Úprava 

schodiska k Domu smútku, vydláždiť chodník (zámková dlažba) až ku centrálnemu krížu na 

cintoríne a  taktiež renovácia kríža. Navrhlo sa vytvorenie 30 hrobových miest za Domom 

smútku. Požiadať MF o dotáciu na opravu resp. modernizáciu interiéru kancelárskych 

priestorov Obecného úradu. Žiadosť o finančný príspevok Správnej rady Nadácie SPP 

Municipality cez prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko a to dotácia na projekt 

„Rekonštrukcia druhej časti oplotenia cintorína“. Požiadať PSK o finančný príspevok na 

ozvučenie sály KD. Svojpomocne zrekonštruovať resp. vydláždiť (zámkovou dlažbou) zadnú 

terasu za Obecným úradom. Potreba vyčistenia hlavného toku potoka Povodia Bodrogu 

a Hornádu. Oslava 130 rokov založenia DHZ obce Ptičie 26. 7. 2020 spojená s otvorením 

zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. 

 

K bodu 8: V závere zasadnutia 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 28. 2. 2020. Za 

predložený návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Ptičie 

 

Berie na vedomie číslo: 

01/2020 - Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

02/2020 - prípravu Dňa matiek na deň 7. máj 2020 t.j. vo (štvrtok) 

03/2020 - plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ  konaného dňa  5. 12. 2019 

 

 

Schvaľuje uznesením číslo: 

 

01/2020 - zapisovateľku zápisnice: Ing. Máriu Husťakovú 

 - overovateľov zápisnice:  Ing. Gabriel Lancoš a Miroslav Mato 

02/2020 - program zasadnutia ( a jeho doplnenie zo strany poslancov o bod 3a)  

03/2020 - spôsob financovania kopania hrobov na miestnom cintoríne tak, že každému 

vlastníkovi rodinného domu s trvalým pobytom v obci bude vyrubený poplatok za kopanie 

hrobu vo výške 10,00 € splatný spolu s miestnymi daňami a poplatkom za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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


