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                                                     Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických  Dravciach 

uskutočnené dňa 4. júla 2018 o 19.00 hod. v zasadačke  obecného úradu  

           

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

 

Program:    1. Zahájenie, oboznámenie sa s programom zasadnutia OZ, kontrola uznesenia 

                         z predchádzajúceho zasadnutia OZ       

                     2. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2018                                              

                     3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2017                          

                     4. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu – 

                         Detské ihrisko, Dostavba splaškovej kanalizácie, Eletrická prípojka pre   

                         futbalové ihrisko                                                                           

                     5. Informácia  o uznesení vlády SR o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu  

                         Lučenec                                                   

                     6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  

                     7. Prehodnotenie žiadosti o finančný príspevok pre Denný stacionár Jánošík 

                         v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách  

                     8. Plán práce na druhý polrok 2018 (MOS, investície, opravy) 

                     9. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí (Deň detí) 

                    10. Organizovanie podujatí v druhom polroku 2018 (Stretnutie Darócov-účasť, 

                          zájazd Eger, Deň obce)    

                    11. Rôzne, Diskusia, záver 

 

K bodu 1 programu OZ:  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie  

programu a kontrola uznesenia 

    

         Starosta obce Atilla  Papp otvoril a viedol dvadsiate druhé zasadnutie OZ,  privítal   

         všetkých prítomných.      

         Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných päť poslancov OZ a obecné   

         zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Marta Kaličiaková  a Atila Benč sa ospravedlnili za  

         neúčasť.     

    Za overovateľov zápisnice starosta obce  určil  Emíliu Hudecovú a Ing. arch. Žofiu 

    Tóthovú  a za zapisovateľa Dušana Gibaľu. 

    Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Zo strany poslancov k programu  

    zasadnutia neboli žiadne pozmeňovacie návrhy.      

Poslanci hlasovali o programe.  

Hlasovanie: ZA:  5 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA:   NEPRÍTOMNÍ: 2   

Program dvadsiateho druhého zasadnutia OZ bol schválený.   

 

Uznesenie prijaté na minulom zasadnutí sa plní priebežne, podľa jednotlivých termínov. 

Poslanci OZ plnenie uznesenia z minulého zasadnutia berú na vedomie. 
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      Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2018                                              

           

      Starosta obce požiadal ekonómku L. Gášpárovú aby informovala poslancov o plnení 

      rozpočtu za 1. polrok 2018. 

      Čerpanie finančného rozpočtu:  

      Príjmy: schválený rozpočet 187 710,00 €   čerpanie 148 030,58 €  percento plnenia 79 % 

      Výdaje: schválený rozpočet 183 580,00 €  čerpanie 96 956.06 € percento plnenia 53%. 

      Podrobné členenie rozpočtu je prílohou zápisnice.      

      Poslanci OZ správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie.     

                       

 K bodu 3 programu OZ: 

      Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2017                       

              

        Správu nezávislého audítora pre obec Panické Dravce prečítala L. Gášpárová.  

        V správe sa uvádza, že účtovná závierka obce Panické Dravce poskytuje pravdivý 

         a verný obraz finančnej situácie obce k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia 

         za rok 2017. K tejto správe neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.      

         Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 

         za rok 2017. 

   

 K bodu 4 programu OZ: 

          Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu –   Detské    

         ihrisko, Dostavba splaškovej kanalizácie, Elektrická prípojka pre futbalové ihrisko                                                                           

 

         Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie čerpania finančných prostriedkov 

         z rezervného fondu vo výške 15 000,00 EUR na Dostavbu splaškovej kanalizácie      

         v dĺžke 126,23 m. Po diskusii poslanci hlasovali o použití financií z rezervného fondu. 

         Detské ihrisko a Elektrická prípojka pre futbalové ihrisko boli financované z príjmov 

         obce v tom období, keď sa uskutočnili stavebné práce. 

         Poslanci hlasovali o použití rezervného fondu vo výške 15 000,00 EUR.   

         Hlasovanie: ZA:  5 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:2             

               

 K bodu 5 programu OZ: 

           Informácia  o uznesení vlády SR o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu                             

           Lučenec    

             

           Starosta obce informoval poslancov OZ o uznesení vlády SR č. 256 z 30.mája 2018, 

           o poskytnutí účelovej dotácie vo výške 25 000,00 EUR pre obec Panické Dravce 

           na Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci. 

           Poslanci OZ informáciu o poskytnutí účelovej dotácie vo výške 25 000,00 EUR 

           vzali na vedomie.   

   

K bodu 6 programu         

        Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

 

         Informáciu o rozpočtových opatreniach a o možnosti presunu finančných prostriedkov              

         v rozpočte obce v rámci položiek informoval poslancov starosta obce. Tieto presuny, 

         ktorými sa rozpočet obce  nezvyšuje ani neznižuje budú sa vykonávať priebežne.  

         Poslanci OZ informáciu o presune finančných prostriedkov medzi položkami vzali 
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 K bodu 7 programu        

       Prehodnotenie žiadosti o finančný príspevok pre Denný stacionár Jánošík 

       v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 

 

       Starosta prečítal žiadosť denného stacionára „Jánošík“. Na krytie prevádzkových  

       nákladov  žiadajú od obce 35,00 EUR na jednu osobu. Z našej obce denný stacionár 

       navštevujú dve osoby. Ročný príspevok obce na dve osoby by bol vo výške 840,00 EUR. 

       Poslanci diskutovali o výške príspevku a určili 15,00 EUR na jednu osobu, na obdobie 

       od 1. júla do 31. decembra 2018. Čiže celková výška príspevku na uvedené obdobie 

       je 180,00 EUR. 

       Poslanci hlasovali o finančnom príspevku pre Denný stacionár Jánošík.  

       Hlasovanie: ZA:  5 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:2             

        

K bodu 8 programu 

       Plán práce na druhý polrok 2018 (MOS, investície, opravy) 

 

       Starosta obce predniesol poslancom OZ plán práce na druhý polrok 2018, kde rozviedol  

       podrobne práce MOS, drobné opravy obecného majetku, udržiavanie čistoty v obci, 

       vybudovanie splaškovej kanalizácie vo vzdialenosti 126,23 m. Otvorenie detského ihriska 

       a ďalšie práce pre životné potreby obyvateľov obce. 

       Poslanci OZ plán práce na II. polrok vzali na vedomie.    

        

K bodu 9 programu 

       Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí (Deň detí) 

 

        Starosta obce vyhodnotil kultúrno športové podujatie, „Deň detí“. Bolo organizované 

        tak ako po minulé roky na dobrej úrovni, za čo sa poďakoval Hudecovej Emílii, 

        Pappovej D. za prípravu guláša, Kvalténiovej E. za prípravu súťaže pre deti z materskej  

        školy, Skladivíkovej M., a všetkým čo sa zúčastnili tejto akcie. 

        Poslanci OZ vyhodnotenie „Deň detí“ vzali na vedomie. 

    

K bodu 10 programu 

        Organizovanie podujatí v druhom polroku 2018 (Stretnutie Darócov-účasť, 

         zájazd Eger, Deň obce) 

 

         Starosta obce oboznámil poslancov s organizovaním stretnutia Darócov, ktoré sa  

         uskutoční vo Veľkých Dravciach v dňoch od 6.7.2018 – 8.7.2018. Toto stretnutie 

         sa koná každoročne, kde sa striedajú v organizovaní obce, ktoré majú v názve 

         pomenovanie DRAVCE. 

         Dňa 14.7.2018 bude obecný zájazd do EGRU. Cena na jednu dospelú osobu je 

         8,00 EUR  a pre deti do 10 rokov 6,00 EUR. 

         Deň obce -  28.07.2018 s nasledovných programom: 

         10.30 hod. Zahájenie, prezentácia, 15.00 hod. kultúrny program, 19.30 hod. vystúpenie 

         skupiny CAIRO (Maďarsko). Diskotéka DJ Ružinský do 1.00 hod. 

         Ďalej výstava pastierskych bičov, predaj suvenírov, občerstvenie z pohostinstva  

         PABLO, tradičné jedlá – guláš, držkový perkelt, babguláš, slivkové gombóce,  

         palacinky. Organizačný tým zabezpečí všetky ostatné náležitosti potrebné pre   

         uskutočnenie tejto akcie.   



          Poslanci organizovanie kultúrno spoločenských akcií vzali na vedomie.                      -4-    

 

K bodu 11  Rôzne, Diskusia, záver                                      

        Nakoľko program zasadnutia OZ bol vyčerpaný , starosta obce sa poďakoval      

        prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

                                                                    D. a. h.  

 

Zapisovateľ:  Dušan Gibaľa                                 Starosta obce: Atilla Papp 

 

 

             I.overovateľ: Emília Hudecová                         II.overovateľ: Ing.arch. Tóthová Žofia 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

                                  U Z N E S E N I E    26/2018                                               
 

z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.07.2018  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 
  

A) s c h v a ľ u j e : 
 

1.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.   Použitie rezervného fondu vo výške 15 000,00 € na „Dobudovanie splaškovej 

      kanalizácie obec Panické Dravce“.  

3.   Finančný príspevok v zmysle § 75 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon    

      o sociálnych službách vo výške 15,00 €/osoba pre Denný stacionár  Jánošík,    

      Lučenec od 01.07.2018 – 31.12.2018 na krytie prevádzkových nákladov. 

       

 

 

     B)    b e r i e   n a    v e d o m i e : 
                   

1.   Plnenie uznesenia prijatého z predošlého zasadnutia OZ. 

2.   Čerpanie a plnenie rozpočtu za I. polrok 2018. 

             3.  Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2017. 

             4.  Informáciu o poskytnutí účelovej dotácie z úradu vlády.      

             5.  Informáciu o presune finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu obce. 

             6.  Plán práce na II. polrok 2018. 

             7.  Vyhodnotenie kultúrno spoločenského podujatia Deň detí 2018. 

             8.  Organizovanie podujatí v treťom štvrťroku 2018 (Stretnutie Darócov, 

                  zájazd Eger, Deň obce).    

      

              

      

             

                I.overovateľ: Emília Hudecová                 II.overovateľ:  Ing. arch. Žofia Tóthová 

                                                                                             

 

 

 

                                              Starosta obce: Atilla Papp     
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