-1ZÁPISNICA
z dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach
uskutočnené dňa 20. septembra 2018 o 18.00 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. Informácie o priebehu MOS – aktivačné práce
3. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií (Stretnutie Darócov, Deň obce),
organizovanie akcie Posedenie s dôchodcami.
4. Návrh miestnych poplatkov na rok 2019
5. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.
6. Informácia o začatí stavebných prác na stavbe „Dobudovanie splaškovej
kanalizácie časť zberača A Panické Dravce“ a napájanie prípojok na zberači
BC
7. Informácia o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018
8. Rôzne
9. 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 tretie zasadnutie OZ, privítal
všetkých prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Marta Kaličiaková, Atila Benč a Ž. Tóthová sa
ospravedlnili za neúčasť.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Eriku Hudecovú a Dušana Gibaľu 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: 4
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:
NEPRÍTOMNÍ: 3
Program dvadsiateho tretieho 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:
Informácie o priebehu MOS – aktivačné práce

-2-

Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu vykonávania aktivačných prác – MOS
v obci. Na aktivačných prácach sa zúčastňuje osem pracovníkov, štyria sa vrátia na VPP
v mesiaci október. Pracovníci okrem iných vykonávali aj výkopové práce pri rodinných
domoch, ktorí sa napojili na obecnú kanalizáciu. Napojilo sa šesť domácností.
Poslanci OZ informácie o priebehu vykonávania aktivačných prác v obci vzali na
vedomie.
K bodu 3 programu OZ:
Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií (Stretnutie Darócov, Deň obce),
organizovanie akcie Posedenie s dôchodcami.
V tomto bode starosta informoval poslancov o stretnutí Dravčanov. Bolo to organizované
vo Veľkých Dravciach, kde sa zúčastnili aj zástupcovia našej obce. V roku 2019 sa
toto stretnutie usporiada v Maďarsku v obci Tibolddaróc a v roku 2020 v našej obci.
Deň obce 2018 bol organizovaný na dobrej úrovni. Bol bohatý výber z tradičných
jedál, hudba hrala do tanca k spokojnosti všetkým zúčastneným. Starosta obce poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto akcie.
Poslanci OZ vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí a informáciu o stretnutí
Dravčanov vzali na vedomie.
Deň úcty k straším bude 21.októbra 2018. Organizovanie prevedú poslanci v spolupráci
so starostom obce. Zabezpečí sa občerstvenie, darčeky, hudba, slávnostný príhovor
a kultúrny program.
Adventný veniec sa vyhotoví l. decembra 2018 pred kostolom obce.
Mikuláš 2018 bude 9. decembra 2018. Je potrebné zabezpečiť balíčky pre deti,
ozdobu vianočného stromčeka, výzdobu sály.
Poslanci OZ organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí vzali na vedomie.
K bodu 4 programu OZ:
Návrh miestnych poplatkov na rok 2019
Starosta obce prečítal návrh miestnych poplatkov na rok 2019. Poslanci po prediskutovaní sa zhodli, že poplatky ostanú nezmenené a budú zverejnené k pripomienkovaniu
na obecnej tabuli a na webovej stránke obce. Po zohľadnení pripomienok budú schválené na ďalšom zastupiteľstve OZ.
Poslanci OZ návrh miestnych poplatkov na r. 2019 vzali na vedomie.
K bodu 5 programu OZ:
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019 predniesol poslancom
starosta obce. Poslanci sa dohodli nemeniť výšku daní a miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.
Poslanci OZ návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019 vzali na vedomie.

K bodu 6 programu
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kanalizácie časť zberača A Panické Dravce“ a napájanie prípojok na zberači
BC
Starosta obce informoval poslancov o začatí stavebných prác na dobudovaní splaškovej
kanalizácie a napájanie prípojok na zberači BC. Zberač BC a napájanie prípojok
na rodinné domy bol vykopaný ručne pracovníkmi obce. Budovanie zberača AC
vykonáva stavebná firma SVOMA podľa harmonogramu , ktorý je dojednaný v zmluve.
Poslanci OZ informáciu o začatí stavebných prác na stavbe „Dobudovanie splaškovej
kanalizácie časť zberača A Panické Dravce“ a napájanie prípojok na zberači BC vzali
na vedomie.
K bodu 7 programu
Informácia o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018
Starosta obce informoval poslancov OZ o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sú vyhlásené na 10. november 2018. Na podanie kandidátnych listín bol stanovený
termín do 11. septembra 2018. Podľa zákona o voľbách do samosprávy obcí v roku 2018
je potrebné zriadenie okrskovej volebnej komisie, určenie volebného okrsku a ostatné
technicko- organizačné zabezpečenie volieb.
Poslanci informáciu o komunálnych voľbách v roku 2018 vzali na vedomie.
K bodu 8 programu
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o výzve na podanie žiadosti na POD 1 obnova
dediny v hodnote 5 000,00 EUR (oprava jarkov, rigolov, výsadba zelene a pod.),
čo je potrebné podať k určenému termínu spolu s vypracovaným projektom.
Poslanci OZ informáciu o výzve na podanie žiadosti na projekt obnovy dediny vzali
na vedomie.
Ďalej starosta obce hovoril o opravách krížov (božie muká), ktoré patria obci.
V obci je zrušený zber obnoseného šatstva a textilu. Je možné to odniesť do Lučenca.
Hudecová Emília sa pýtala, či je možné likvidovať škodcom napadnuté dreviny pri
schodišti na cintoríne a ošetriť ostatné okrasné dreviny.
Hudecová Erika sa pýtala, či je možné opílenie stromov pri obecnej ceste, ktoré zasahujú
do cesty.
Osa Peter sa pýtal, že komu vadí výmena dverí na kostole.
Na všetky otázky odpovedal starosta obce.
K bodu 9 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: Erika Hudecová

II.overovateľ: Dušan Gibaľa
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U Z N E S E N I E 27/2018
z dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2018

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

B) b e r i e n a v e d o m i e :
Plnenie uznesenia prijatého z predošlého zasadnutia OZ.
Informáciu o priebehu MOS – aktivačné práce.
Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií (Stretnutie Darócov, Deň obce).
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí: Posedenie s dôchodcami,
výroba adventného venca, Mikuláš 2018.
5. Návrh miestnych poplatkov na rok 2019.
6. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.
7. Informáciu o začatí stavebných prác na stavbe „Dobudovanie splaškovej
kanalizácie časť zberača A Panické Dravce“ a napájanie prípojok na zberači BC.
8. Informáciu o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018.
9. Informáciu o výzve na podanie žiadosti na projekt Obnova dediny.
10. Odpovede starostu obce na otázky poslancov OZ.
1.
2.
3.
4.

I.overovateľ: Erika Hudecová

II.overovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

