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ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného
dňa 10. decembra 2018 o 18:00 hod., zvolané podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov.
9. Návrh na zriadenie komisií, voľba jej členov a ich predsedov.
10. Určenie platu starostu obce na funkčné obdobie.
11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov.
12. Uznesenie.
13. Diskusia.
14. Záver.

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Atilla Papp zasadnutie OZ zahájil, privítal všetkých prítomných
a oboznámil ich s jednotným, celoštátnym návrhom programu podľa ktorého sa bude
riadiť ustanovujúce zasadnutie OZ.
K bodu 2 programu OZ:
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Starosta obce Papp Atilla určil za zapisovateľa zápisnice z ustanovujúceho
zasadnutia OZ Gibaľu Dušana a za overovateľov zápisnice Gibaľu Dušana
a Osu Petra.
K bodu 3 programu OZ:
Oznámenie výsledkov volieb
Predsedkyňa miestnej volebnej pani Amzler Helena predniesla správu o výsledkoch
komunálnych volieb konaných dňa 10. Novembra 2018 v Panických Dravciach.
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Na základe predloženej zápisnice bol za starostu obce zvolený p Papp Atilla, ktorému
odovzdalo svoj hlas 180 občanov (54,55 %). Druhé miesto obsadil Osa Peter
s počtom hlasov 95 28,79 %). Tretie miesto obsadila pani Švecová Michaela Bc. s 55
hlasmi (16,42 %).
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:
1. Igor Kladivík, Bc. (NEKA) s počtom hlasov 180,
2. Edita Baityová, Mgr. (MKP) s počtom hlasov 140,
3. Atila Berky (MOST- HÍD) s počtom hlasov 122,
4. Dušan Gibaľa (DS) s počtom hlasov 114,
5. Peter Osa (NEKA) s počtom hlasov 113,
6. Žofia Tóthová, Ing.arch (MKP) s počtom hlasov 113,
7. Pavol Horniak (DS) s počtom hlasov 106.
Náhradnými kandidátmi za poslancov OZ za celé volebné obdobie 2018-2022 sa stali
nasledovní kandidáti:
1. Tímea Hoľková (MOST-HÍD) s počtom hlasov 97,
2. Atilla Vajko, Ing. (MKP) s počtom hlasov 97,
3. František Kováč (MOST-HÍD) s počtom hlasov 96,
4. Zdenka Kertészová (DS) s počtom hlasov 91,
5. Peter Gibaľa (DOMA DOBRE) s počtom hlasov 85,
6. Matej Kubinec (DOMA DOBRE) s počtom hlasov 78,
7. Igor Sabó (MOST-HÍD) s počtom hlasov 74,
8. Judita Kertészová (MOST-HÍD) s počtom hlasov 70,
9. Zoltán Molnár (MOST-HÍD) s počtom hlasov 66,
10. Éva Anna Amzler, Ing. (MKP) s počtom hlasov 62
11. Gabriel Hoľko (MKP) s počtom hlasov 57,
12. Judita Petyiová, Ing. (MKP) s počtom hlasov 56,
13. Alfréd Maurer (MOST-HÍD) s počtom hlasov 54,
14. Eva Kertészová Bc. (DOMA DOBRE) s počtom hlasov 51,
15. Peter Sojka (MKP) s počtom hlasov 37,
16. Alžbeta Krištofíková (DOMA DOBRE) s počtom hlasov 11.
K bodu 4 programu
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Papp Atilla vyzval prítomných aby povstali a do rúk predsedníčky volebnej komisie
Amzler zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom.
K bodu 5 programu
Zloženie sľubu poslancov
Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ, ktorý
potvrdili svojimi podpismi. Novozvolený starosta obce Papp Atilla zvoleným
poslancom OZ zablahoželal k ich zvoleniu a poprial im veľa úspechov a aktívny prístup
pri riešení úloh vo volebnom období 2018-2022.
K bodu 6 programu
Vystúpenie novozvoleného starostu
Po slávnostnom akte starosta obce Papp Atilla stručne vyhodnotil minulé volebné
obdobie (roky 2014-2018) a úlohy v nasledovnom volebnom období (roky 2018-2022).
Slávnostný prejav starostu obce je priložený k zápisnici.
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K bodu 7 programu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta obce Papp Atilla predniesol pred poslancov OZ na ďalšie rokovanie
ustanovujúceho zasadnutia OZ tak, ako bol jednotný program doručený na
ustanovujúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 8 programu
Poverenie poslanca zvolávať zasadnutia OZ
Starosta obce Papp Atilla navrhol poslanca OZ Gibaľu Dušana poveriť oprávnením
zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 odst. 1 a 2, odst.3
a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K návrhu
starostu obce neboli zo strany poslancov OZ žiadne pripomienky.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 9 programu
Návrh a voľba členov komisií
Starosta obce Papp Atilla navrhol aby volenie predsedov a členov komisií bolo
verejné a nie tajné, čím sa podstatne skráti rokovanie OZ.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
V minulom volebnom období bolo zriadených päť pracovných komisií, a na ďalšie
volebné obdobie navrhol starosta zriadenie nasledovných pracovných komisií:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu,
2. Komisia verejného poriadku,
3. Komisia kultúrno-športová,
4. Komisia pre životné prostredie,
5. Komisia pre stavebnú činnosť
6. Návrhová komisia
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol navrhnutý Bc. Igor Kladivík
a za členov boli navrhnutí Osa Peter a Gibaľa Dušan.
Poslanci OZ nemali žiadne námietky k zloženiu komisie na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Do komisie pre verejný poriadok boli navrhnutí poslanci OZ: za predsedu Horniak
Pavol a za členov komisie Gibaľa Dušan a Kladivík Igor, Bc..
Poslanci OZ nemali žiadne námietky k zloženiu komisie pre verejný poriadok.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Za predsedu kultúrno-športovej komisie bola navrhnutá poslankyňa OZ Baityová Edita
a za členov komisie poslanci OZ Osa Peter a Horniak Pavol.
Poslanci OZ nemali žiadne námietky k zloženiu kultúrno-športovej komisie.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Do komisie pre stavebnú činnosť bola na pozíciu predsedu komisie navrhnutá
poslankyňa OZ Tóthová Žofia, Ing.arch a za členov komisie poslanci OZ Kladivík
Igor, Bc. A Berky Atila.
Poslanci OZ nemali žiadne námietky k zloženiu komisie pre stavebnú činnosť.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Poslanec OZ Berky Atila bol navrhnutý za predsedu komisie pre životné prostredie
a za členov komisie bola navrhnutá poslankyňa OZ Baityová Edita a poslanec OZ
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Horniak Pavol.
Poslanci OZ nemali žiadne námietky k zloženiu komisie pre životné prostredie.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Starosta obce Papp Atilla navrhol do návrhovej komisie Tóthovú Žófiu, Ing.arch.,
Kladivíka Igora, Bc., a Dušana Gibaľu. Tóthová Žofia bola zvolená za predsedu
návrhovej komisie.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 10 programu
Určenie platu starostu na funkčné obdobie
Vajková Anna, Ing. Ako hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ
o podmienkach pre určenie platu starostu obce, ktorý je určený podľa § 11 ods. 3
písmeno i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Zb. § 3
odst. 1 a § 4 ods. 1 bod 3 o právnom postavení starostu obce v znení neskorších
predpisov. Poslanci OZ po oboznámení sa s podmienkami pre určenie platu starostu
a právnom postavení starostu obce schválili plat starostu obce v sume 2096 € (základný
plat 1746 € + 20 % navýšenie, t.j. 350 €.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 1 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 11 programu
Schválenie zásad odmeňovania poslancov
Starosta obce Papp Atilla predniesol návrh zásad odmeňovania poslancov OZ tak ako
v predchádzajúcom volebnom období:
- Za jedno riadne zasadnutie OZ 20 €
- Za jedno mimoriadne zasadnutie OZ 20 €
- Za jedno zasadnutie komisie: predseda komisie 20 € člen komisie 15 €.
Poslanci OZ návrh zásad odmeňovania poslancov OZ schválili.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 12 programu
Uznesenie
Gibaľa Dušan predniesol návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce
Panické Dravce zo dňa 10. decembra 2018. (Návrh uznesenia z OZ je priložený
k zápisnici.)
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 13 programu
Diskusia – zasadnutia OZ, postrehy poslancov OZ čo by sa malo riešiť v obci
Starosta obce informoval poslancov OZ, že zasadnutia OZ budú každé tri mesiace vo
štvrtok v letnom období zo začiatkom od 19:00 hod., v ostatných mesiacoch od 18:00
hod. v zasadačke OU. Prvé zasadnutie OZ starosta obce zvolal na 10. 12. 2018 hneď po
skončení ustanovujúceho zasadnutia OZ. Každé zasadnutie je verejné. Každý poslanej
OZ bude vyrozumený včas pozvánkou a návrhom programu zasadnutia OZ. Každé
zasadnutie OZ bude zverejnené na obecných tabuliach , ako aj na webovej stránke obce.
Účasť poslancov IZ je nevyhnutná na každé zasadnutie OZ.
Poslanci OZ informáciu o zasadnutiach OZ o programe na zasadnutie OZ ako aj
o spôsobe zvolávania na zasadnutia OZ vzali na vedomie.
Všetci poslanci OZ vystúpili zo svojou predstavou a otázkami ako a čo riešiť
v prospech obyvateľov obce.
Poslanec Berky Atila diskutoval o potrebe zriadiť klub pre mladých ľudí v obci, kde
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by sa mohli stretávať, o potrebe rekonštrukcie obecného osvetlenia. Kladivík Igor,
Bc. Diskutoval o oprave obecného rozhlasu a o doplnení reproduktorov na niektoré
úseky podľa potreby kde je to nutné, lebo nie je počuť oznamy a občania sa sťažujú.
Taktiež diskutoval o potrebe zaviesť obecný vodovod nakoľko na niektorých miestach
v studniach je nedostatok vody a je hygienicky závadná v celej obci.
Horniak diskutoval o potrebe opraviť obecné komunikácie, o výstavbe chodníkov
v obci a o potrebe odpílenia konárov zo stromov, ktoré prečnievajú do komunikácie,
o zimnej údržbe komunikácií a chodníkov. Osa Peter diskutoval o potrebe
vysporiadania a odkúpenia pozemkov do majetku obce a následnom predaji
vysporiadaných pozemkov záujemcom o výstavbu rodinných domov, čím by sa zvýšil
počet obyvateľov. Diskutoval aj o obecnom futbale a o dostavbe viacúčelového
športového ihriska, taktiež o potrebe pokračovať vo vybudovaní obecnej kanalizácie
aby boli na ňu napojení všetci obyvatelia obce.
Baityová diskutovala o potrebe rekonštrukcie kultúrneho domu, o jeho prestavbe na
moderný kultúrny stánok.
Starosta obce poďakoval poslancom OZ za dôveru a sľúbil, že sa bude snažiť
vykonávať zverenú funkciu starostu obce k spokojnosti obyvateľov obce a požiadal
poslancov OZ aby boli nápomocní pri riešení obecných záležitostí.
Obecné zastupiteľstvo na čele zo starostom obce je kolektívny orgán a preto je potrebné
aby sa každý poslanec OZ snažil vykonávať na neho kladené úlohy čo najlepšie
v prospech obce.
Vyhodnotil ustanovujúce zasadnutie OZ na vysokej úrovni ako aj aktivitu
novozvolených poslancov OZ v diskusii, ktorí sa snažia oboznámiť s prácou poslancov
OZ a otázkami, ktoré je potrebné riešiť v obecnom zastupiteľstve.
Poslanci OZ po diskusii schválili návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
obce Panické Dravce.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 14 programu
Záver
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ bol vyčerpaný. Starosta obce Papp Atilla sa
poďakoval prítomným za účasť, odchádzajúcim poslancom OZ za ich vykonanú prácu
pre obec. Novozvoleným poslancom OZ zaželal veľa úspechov do budúcna,
konštruktívne riešenia obecných záležitostí a spoluprácu v OZ pre chod samosprávy
obce a zasadnutie OZ ukončil.

D. a. h.
Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Dušan Gibaľa

II. overovateľ Peter Osa
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Panické Dravce zo dňa
10. decembra 2018
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Výsledky volieb do orgánov obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

B) k o n š t a t u j e ž e :
1. Novozvolený starosta obce Papp Atilla zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Baityová Edita,
Mgr., Berky Atila, Gibaľa Dušan, Horniak Pavol, Kladivík Igor, Bc., Osa Peter,
Tóthová Žofia Ing.arch.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
p o v e r u j e poslanca Gibaľu Dušana zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) z r i a ď u j e n a s l e d o v n é k o m i s i e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia verejného poriadku
Komisia kultúrno-športová
Komisia pre stavebnú činnosť
Komisia pre životné prostredie
Návrhová komisia
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B) v y m e n ú v a p r e d s e d o v j e d n o t l i v ý c h k o m i s i í :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisia na ochranu verejného záujmu –Kladivík Igor Bc.,
Komisia verejného poriadku – Pavol Horniak,
Komisia kultúrno-športová – Baityová Edita Mgr.,
Komisia pre stavebnú činnosť – Tóthová Žofia Ing.arch.,
Komisia pre životné prostredie – Berky Atila,
Návrhová komisia – Tóthová Žofia Ing.arch.

C) v y m e n ú v a č l e n o v j e d n o t l i v ý c h k o m i s i í :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisia na ochranu verejného záujmu – Osa Peter, Gibaľa Dušan,
Komisia verejného poriadku – Gibaľa Dušan, Kladivík Igor Bc.,
Komisia kultúrno-športová –Osa Peter, Horniak Pavol,
Komisia pre stavebnú činnosť – Kladivík Igor Bc., Berky Atila,
Komisia pre životné prostredie Baityová Edita Mgr., Horniak Pavol,
Návrhová komisia – Gibaľa Dušan, Kladivík Igor Bc.
Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) u r č u j e podľa § 11 ods. 3 písmeno i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov plat starostu obce na rok 2019
B) s c h v a ľ u j e :
1. plat starostu obce podľa ustanovenia § 3 a § 4 odst. 1 bod 3 zákona č. 253/1994
Zb. o právnom postavení a úplatkových pomeroch, starostov obcí v znení
neskorších predpisov, ktorý je priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve(1746 €),
2. zvýšenie mesačného platu vo výške 20 %, t. j. 350 €,
3. program ustanovujúceho zasadnutia OZ (doporučený program),
4. zásady odmeňovania poslancov OZ na obdobie 2018-2022.

C) b e r i e n a v e d o m i e :
informácie o zasadnutiach OZ, o návrhu programu na každé zasadnutie OZ ako aj
informácie o spôsobe zvolávania na zasadnutia OZ

I. overovateľ: Dušan Gibaľa

II. overovateľ: Peter Osa

Starosta obce: Atilla Papp

