ZÁPISNICA
z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach uskutočnené
dňa 22. marca 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie, oboznámenie sa s programom zasadnutia OZ, kontrola uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Organizácia obecných prác (MOS) v roku 2018
3. Informácia, novela zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení, zákon
č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
4. Informácia o investičných zámeroch
5. Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2018, vyhodnotenie Fašiangový ples
2018
6. Rôzne-zimná údržba, verejný poriadok, odpadové hospodárstvo, kanalizácia,
protipožiarné opatrenia v obci v jarnom období
7. 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 zasadnutie OZ, privítal
všetkých prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných šesť poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Benč Atila sa ospravedlnil za neúčasť.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ing. arch. Tóthovú Žofiu a Dušana
Gibaľu a za zapisovateľa Dušana Gibaľu.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol doplnený v bode rôzne
o protipožiarne opatrenia v obci v jarnom období.
Poslanci hlasovali o programe.
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: NEPRÍTOMNÍ: 1
Program dvadsiateho 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.
K bodu 2 programu OZ:
Organizácia obecných prác (MOS) v roku 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o organizovaní obecných prác (MOS) v roku
2018. V súčasnosti je zamestnaných pätnásť pracovníkov na MOS, čo v porovnaní
s rokom 2017 je menej o desať pracovníkov. Pracovníci vykonávajú nasledovné práce:
čistenie a údržba obecných priestranstiev, obecného majetku, okolie kostola, Materskej
školy, cintorína, domu smútku, kosenie pri ČOV, úprava rigolov na odvod povrchovej
vody, miestnej komunikácie, futbalového ihriska a ďalšie.

Poslanci OZ hlasovali o správe o organizovaní obecných prác
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ:1
K bodu 3 programu OZ:
Informácia, novela zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení, zákon
č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
Starosta obce oboznámil poslancov s niektorými zmenami v zákonoch, ktoré sú
účinné od 01.04.2018 a to, možnosť schváliť VZN v širšom rozsahu čas predaja
na tržnici (určiť miesto predaja a pod.), zlúčenie obcí, povinnosť obce zverejňovať na
internetovej stránke.
Poslanci OZ túto novelizáciu vzali na vedomie.
Zákon č. 448/2008 Zb. Zákon o sociálnych službách umožňuje zriadiť denné stacionáre
zo spoluúčasťou financovania obcí. Jedná sa o dosť vysoké čiastky na jeden rok. Z našej
obce sa jedná o dvoch občanov, ktorí navštevujú denné stacionáre. Poslanci OZ k tejto
otázke diskutovali a príspevok pre denné centrum v Lučenci ul. Begova neschválili,
nakoľko obec nemá vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte.
Hlasovanie: ZA: 0 poslanci PROTI : 6 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ:1
K bodu 4 programu OZ:
Informácia o investičných zámeroch
Starosta obce okrem iného hovoril o dokončení detského ihriska pri Materskej škole.
Je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a ostatné dokumentácie potrebné
k otvoreniu detského ihriska. Dorieši sa na zasadnutí OZ 17.05.2018.
Treba urobiť rekonštrukciu pomníka padlých hrdinov v1. a v 2. svetovej vojne pred
kultúrnym domom, dokončiť pútač obce v parku pred Obecným úradom, postaviť
stolno-tenisový stôl na futbalové ihrisko, osadiť autobusové zastávky, vyčleniť finančné
prostriedky na dobudovanie obecnej kanalizácie.
Poslanci hlasovali o investičných zámeroch:
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ:1

K bodu 5 programu OZ:
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2018, vyhodnotenie Fašiangový ples
2018
Kultúrno spoločenské podujatie „Fašiangová zábava 2018“, starosta vyhodnotil
na veľmi dobrej úrovni. Poďakoval všetkým, čo organizovali toto podujatie.
Poslanci OZ vyhodnotenie Fašiangového plesu vzali na vedomie.
Stavanie mája bude tradične dňa 30.4.2018 za spolupráce s pracovníkmi obce
a Materskej školy .
Športový deň detí 2.júna 2018 sa uskutoční v priestoroch parku pred kultúrnym
domom. Športové disciplíny, ceny do súťaže občerstvenie, zabezpečia organizátori
podujatia.

Poslanci hlasovali o „ Stavanie mája“, „Športový deň detí“
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:1

Na 28.júla 2018 je naplánované kultúrno spoločenské podujatie Deň obce. Je potrebné
v predstihu zabezpečiť hudbu, folklórne tanečné, spevácke skupiny, ozvučenie, službu
SBS, pohotovostné vozidlo a iné potrebné organizačné náležitosti.
Tradičné jedlá budú variť dobrovoľníci našej obce, občerstvenie zamestnanci miestneho
pohostinstva.
Poslanci hlasovali o akcii „Deň obce“
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ:1
K bodu 6 programu
Rôzne-zimná údržba, verejný poriadok, odpadové hospodárstvo, kanalizácia,
protipožiarné opatrenia v obci v jarnom období
Starosta obce vyhodnotil prevedenie zimnej údržby v obce, ktorú vykonal Molnár
Zoltán a pracovníci MOS. Odhŕňanie snehu a údržba na obecných komunikáciách bolo
v zimnom období jedenásť krát.
Informoval poslancov OZ o zvyšovaní poplatkov za komunálny odpad za netriedenie
komunálneho odpadu. Riešia sa nedobytné pohľadávky na daň zo stavieb, bývalý SŠM
Panické Dravce. Ďalej informoval poslancov o pokračovaní budovania kanalizácie a
napájanie sa už na funkčnú kanalizáciu. Tak isto ako po minulé roky treba realizovať
protipožiarne opatrenia v jarnom období (zákaz vypaľovania trávy a iného odpadu
v záhradách, na poliach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru). Za týmto účelom je
potrebné vyhlásiť v obecnom rozhlase zákaz založenia otvoreného ohňa.
Poslanci hlasovali o protipožiarnom opatrení.
Hlasovanie: ZA: 6 poslanci PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 7 programu
Diskusia, záver
Hudecová Erika informovala poslancov o potrebe opíliť konáre stromov na Osade, ktoré
zasahujú do cesty na osade a sťažujú prejazd motorovým vozidlám. Je nutná oprava cesty
na Osade, nakoľko sú prepadnuté úseky a výtlky.
Poslanci prednesenú požiadavku vzali na vedomie a doporučili situáciu riešiť na mieste
k spokojnosti obyvateľov.
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: Ing.arch. Žofia Tóthová

II.overovateľ: Dušan Gibaľa

U Z N E S E N I E 24/2018
z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2018

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správu o organizovaní obecných prác MOS 2018
Správu o investičných zámeroch na rok 2018
Organizovanie kultúrno spoločenských podujatí, Stavanie mája, Športový deň detí,
Deň obce
5. Vyhlásenie v obecnom rozhlase protipožiarne opatrenia

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Plnenie uznesenia prijatého z predošlého zasadnutia OZ
2. Novelu zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
3. Vyhodnotenie kultúrno spoločenského podujatia Fašiangový ples
2017
4. Sťažnosť ohľadne opravy obecnej cesty na Osade a opílenie stromov
C)

N e s ch v a ľ u j e:
1. Žiadosť o finančný príspevok pre Denné centrum Dúhový domček,
Ulica Begova 31/3 Lučenec

I.overovateľ: Ing .arch. Žofia Tóthová

Starosta obce: Atilla Papp

II.overovateľ: Dušan Gibaľa

