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ZÁPISNICA
z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného
dňa 07. marca 2019 zo začiatkom o 18:00 hod., zvolaná podľa § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

6 poslancov OZ; 1 poslanec OZ neprítomný

Program:

1. Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ.
Kontrola plnenia uznesenia z ustanovujúceho a prvého zasadnutia OZ.
2. Určenie a rozdelenie obvodov medzi poslancami OZ.
3. Návrh plánu činností (opravy, investície) na rok 2019.
4. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019.
5. Organizovanie menších obecných služieb v roku 2019.
6. Návrh kultúrnospoločenských a športových podujatí na rok 2019.
7. Rôzne.
8. Diskusia. Záver.

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu, kontrola plnenia uznesenia z ustanovujúceho a prvého zasadnutia OZ
Starosta obce Papp Atilla zahájil druhé riadne zasadnutie OZ. Privítal na ňom všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Berky Atilu a Mgr. Baityovú Editu.
Za zapisovateľa určil Gibaľu Dušana. Oboznámil prítomných s návrhom programu na
dnešné zasadnutie OZ. K prednesenému návrhu programu zasadnutia OZ neboli žiadne
pozmeňovacie ani doplňovacie návrhy.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Pri kontrole plnenia uznesení z ustanovujúceho a prvého zasadnutia OZ podľa
jednotlivých bodov uznesenia bolo zistené, že sa plní priebežne a načas.
Poslanci OZ kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho a prvého zasadnutia OZ vzali
na vedomie.
K bodu 2 programu OZ:
Určenie a rozdelenie obvodov medzi poslancami OZ
Starosta obce Papp Atilla požiadal poslanca Gibaľu Dušana aby predniesol návrh
rozdelenia obvodov medzi jednotlivých poslancov:
1. obvod – osada Panické Dravce, dolná bytovka – Pavol Horniak
2. obvod – od dolnej bytovky po pána Baityho , od ihriska po pána Bálinta – Atila Berky
3. obvod – od pána Baityho po Obecný úrad, od pána Bálinta po dielňu pána Ďaloga –
Edita Baityová
4. obvod – od obecného úradu a pána Ďaloga obe strany a šesť domov po bytovku –
Dušan Gibaľa
5. obvod – od hornej bytovky a obe strany pionierskej ulice po pána Bednára – Bc. Igor
Kladivík
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6. obvod – od pána Bednára po pána Miškeiho, od pána Kaličiaka po pána Ivaniča –
Ing. arch Žofia Tóthová
7. obvod – od pána Miškeiho po pána Bella, od kultúrneho domu po pána Ivaniča –
Peter Osa
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 3 programu OZ:
Návrh plánu činností (opravy, investície) na rok 2019
Starosta obce Papp Atilla predniesol návrh plánu činnosti v roku 2019 (opravy, investície
v obci), ktoré sa budú realizovať v roku 2019 a zhrnul ich do nasledovných bodov:
1. Výstavba a dokončovacie práce na obecnej kanalizácii
2. Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia
3. Rekonštrukcia obecného rozhlasu (výberové konanie)
4. Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia
5. Získanie finančných zdrojov (prostriedkov) na zaistenie týchto investícií z rôznych
výziev vyhlásených na tento účel.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 4 programu OZ:
Návrh harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019
Starosta obce Papp Atilla predniesol návrh časového harmonogramu zasadnutí OZ v roku
2019, a to nasledovne:
1. druhé zasadnutie OZ – 7. marec 2019
2. tretie zasadnutie OZ – 6. jún 2019
3. štvrté zasadnutie OZ – 5. september 2019
4. piate zasadnutie OZ – 7. november 2019
5. šieste zasadnutie OZ – 5. december 2019
6. mimoriadne zasadnutia určiť podľa potreby a závažnosti prerokovania jednotlivých
otázok dôležitých pre chod obce alebo organizovania podujatí v obci.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 5 programu OZ:
Organizovanie menších obecných služieb v roku 2019
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ zo situáciou na drobných obecných
prácach; o ich vykonávaní s takým počtom pracovníkov aký je k dispozícii
o pravdepodobnosti, že bude treba zamestnať aspoň dvoch pracovníkov na dohodu
o vykonaní práce ak sa bude zabezpečovať aspoň taká údržba v obci ako v roku 2018.
Poslanci OZ organizovanie MOC vzali na vedomie.
Poslanci schválili výrobu a osadenie 2 ks autobusových čakární a rekonštrukciu
autobusovej čakárne na osade Panické Dravce.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
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K bodu 6 programu OZ:
Návrh kultúrnospoločenských a športových podujatí na rok 2019
Starosta obce Papp Atilla poveril poslanca Gibaľu Dušana aby predniesol návrhy
kultúrnospoločenských a športových podujatí v roku 2019. Pán Gigaľa Dušan predniesol
pred poslancov OZ nasledovné návrhy:
1. Fašiangy 2019 realizovaní dňa 27. 01. 2019
2. Stavanie mája v obci pre deti z MŠ
3. Športový deň detí ku dňu MDD – 8. jún 2019
4. Deň obce 2019 – 10. august 2019
5. Obecný zájazd 2019 – 7. september 2019
6. Letný tábor pre deti z obce (IMCA) 2019 – júl – august 2019
7. Posedenie s dôchodcami 2019 – 12. október 2019
8. Výroba adventného venca 2019 – 30. november 2019
9. Mikuláš pre deti 2019 – 8. decembra 2019
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 5-6-7 júla 2019 organizuje stretnutie so
zástupcami obcí, ktoré majú v názve obce „Dravce“ obec Tibold Daróc z Maďarska.
Na toto stretnutie srdečne pozýva päť zástupcov z našej obce.
Poslanec Berky Atila navrhol založiť novú tradíciu, a to v mesiaci máj stavanie
a založenie vatry spojené so športovým dňom pre mládež a dospelých (športové súťaže
v mini futbale, volejbal, pingpongový turnaj, opekanie, varenie guľáša pri futbalovom
ihrisku). Podujatie by organizovali poslanci OZ a športovci z našej obce.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Za týmto účelom je potrebné zvolať sedenie na deň 4. 4. 2019 aby sa spresnili a určili
organizačné postupy ako aj čas realizácie tohto športového dňa, ktorý sa uskutoční 1. máj
2019 alebo 8. mája 2019 (náhradný termín ). Stretnutie sa bude konať dňa 4. 4. 2019
od 18:00 hod.
Poslanci OZ navrhnuté kultúrnospoločenské podujatie na rok 2019 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 7 programu OZ
Rôzne – využitie obecného rozhlasu, obecná knižnica, znovuotvorenie ordinácie
v Veľkej nad Ipľom, žiadosť o členstvo v OOCR, zber oblečenia, plot, cyklotrasa,
širokorozchodná trať, stavebné povolania, denný stacionár, komunitný plán,
krízový štáb, majetkové pomery starostu obce
Starosta obce Papp Atilla informoval poslancov OZ o žiadosti na použitie obecného
rozhlasu na politickú kampaň k prezidentským voľbám schválili a určili poplatok
za jedno použitie 15 € a odporučili ako dodatok k VZN.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Starosta obce informoval o možnosti znovuotvorenia obecnej knižnice v Panických
Dravciach. Poslanci OZ schválili znovuotvorenie a zaradenie obecnej knižnice do
Registra knižníc SR.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
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Starosta obce informoval poslancov OZ o znovuotvorení lekárskej ordinácie v obci Veľká
nad Ipľom, kde bude ordinovať MUDr. Olšiak a MUDr. Brémová. Záujemcovia
o lekársku starostlivosť môžu uzatvárať nové zmluvy.
Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti o členstvo obce Panické
Dravce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Poslanci predmetnú žiadosť schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Starosta obce informoval poslancov OZ o znovuzavedení zberu obnoseného
(nepotrebného) šatstva (textilu); za týmto účelom bude do obce nainštalovaný kontajner
pri obecnom úrade do apríla 2019.
Starosta obce taktiež informoval poslancov OZ o žiadosti pána Krištofíka
o spolufinancovaní výstavby plotu medzi P. Krištofíkom a Obecným úradom.
Starosta obce informoval poslancov OZ o vybudovaní cyklotrasy po hrádzi Ipľa od obce
Panické Dravce po obec Trenč.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ zo zámerom vybudovania širokorozchodnej trate
z Rakúska na Ukrajinu (v budúcnosti).
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti o vydanie stavebného povolenia pri
dome P. Šteca pred obcou na stavebnej parcele CKN 861/10.
Taktiež informoval poslancov OZ o žiadosti o poskytovaní finančného príspevku pre
denný stacionár „JÁNOŠÍK“ na ulici Rádaiho v Lučenci. Poslanci OZ schválili finančný
príspevok vo výške 15 € na osobu na mesiac pre dve osoby
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Starosta obce Papp Atilla informoval poslancov OZ o vypracovaní komunitného plánu
sociálnych služieb obce Panické Dravce na roky 2019-2024.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Starosta obce informoval poslancov OZ o doplnení a zložení krízového štábu obce. Na
najbližšom zasadnutí budú odovzdané dekréty novým členom krízového štábu. Poslanci
OZ doplnenie krízového štábu vzali na vedomie.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Predseda komisie verejného poriadku informoval poslancov OZ o oznámení majetkových
pomerov starostu obce p. Pappa Atillu. Komisia verejného poriadku majetkové pomery
Pappa Atillu preskúmala a potvrdila svojimi podpismi (menovite: Osa Peter, Gibaľa
Dušan).
K bodu 8 programu OZ
Diskusia. Záver
P. Ing. arch. Žofia Tóthová informovala o žiadosti priestoru v kultúrnom dome na sobotu
30. marca 2019 za účelom výstavby ručných prác pre záujemcov obce a výmenu
informácií medzi záujemcami obce, ako aj o vytvorenie oficiálnej facebookovej stránky
pre obec.
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Starosta obce Papp Atilla súhlasil s poskytnutím priestoru v kultúrnom dome a súčinnosť
s touto aktivitou v našej obci a tak isto aj o možnostiach zriadiť klub pre starších
a dôchodcov v našej obci ak bude taký záujem.
Peter Osa sa pýtal, že aká bude cena vody na rok. Starosta odpovedal, že za stočné je
určená cena v kanalizačnom poplatku a za 1 m3 je cena v StVPS Lučenec 1,44 €.
P. Berky sa informoval ohľadom úspory elektrickej energie na obecnom osvetlení , ako aj
o nedostatku vody v kultúrnom dome a o rekonštrukcii sociálnych zariadení v kultúrnom
dome.
Starosta obce odpovedal na otázky poslancov OZ a informoval ich o stave riešenia týchto
záležitostí.
Taktiež informoval poslancov OZ o stretnutí predstaviteľov zo šiestich štátov EU
v Španielsku, ktorého sa zúčastnilo päť obyvateľov našej obce a reprezentovali našu
obec.
Nakoľko sa do ďalšej diskusie nikto nehlásil o obsah programu zasadnutia OZ bol
vyčerpaný starosta obce p. Papp Atilla poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
Tretie zasadnutie OZ sa bude konať dňa 6. júna 2019 od 18:00 hod. podľa schváleného
časového harmonogramu na rok 2019.

D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

I. overovateľ: Atila Berky

Starosta obce: Atilla Papp

II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová
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U Z N E S E N I E 6/2019
z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 07. 03. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program zasadnutia OZ
Rozdelenie obvodov medzi poslancami OZ
Harmonogram zasadnutia OZ v roku 2019
Plán činnosti (organizovanie) kultúrnospoločenských a športových podujatí v roku
2019
Výroba dvoch kusov autobusových čakární a rekonštrukciu autobusovej čakárne na
osade Panické Dravce.
Použitie obecného rozhlasu ku komunálnym voľbám a k voľbám do EP a k voľbám
do NR SR za poplatok 15 € (dodatok k VZN)
Členstvo obce Panické Dravce v OOCR
Finančný príspevok vo výške 15 € na osobu na mesiac pre dve osoby pre denný
stacionár „JÁNOŠÍK“ v Lučenci.
Komuntný plán sociálnych služieb obce Panické Dravce na roky 2019-2024

B) b e r i e n a

vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesenie z ustanovujúceho a prvého zasadnutia OZ
2. Činnosť v roku 2019 (prihlásenie sa na výzvy, získavanie finančných prostriedkov na
dokončenie práce v obci a naplánované práce a podanie žiadostí: žiadosť o dotáciu
pre TJ P. Dravce – Úrad vlády SR, žiadosť o dotáciu na knižnicu – Fond podpory
umenia, žiadosť o regionálny príspevok – Úrad vlády SR, žiadosť o dotáciu na
obecný rozhlas – Ministerstvo financií SR)
3. Organizovanie menších obecných prác v roku 2019
4. Doplnenie krízového štábu CO v obci o nových členov
5. Majetkové pomery a majetkové priznanie starostu obce p. Pappa Atillu

C) o d p o r ú č a:
zvolať sedenie na 4. apríla 2019 od 18:00 hod. na obecnom úrade za účelom prejednania
a organizovania športového podujatia, stavania vatry, opekania špekáčikov a guľáša na 1.
mája 2019, prípadne 8. mája 2019.

I. overovateľ: Atila Berky

Starosta obce: Atilla Papp

II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová

