-1ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach uskutočnené
dňa 10. decembra 2018 zvolaného na základe rozhodnutia starostu obce podľa § 12 odst. 2
písmeno a) Zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Zahájenie, oboznámenie sa s programom zasadnutia OZ.
2. Schválenie rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky
2019-2021.
3. Rôzne.
4. Diskusia, záver.
K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
Starosta obce Attila Papp zasadnutie OZ zahájil, privítal všetkých prítomných
a oboznámil ich s návrhom programu na prvé zasadnutie OZ.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmi poslanci OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K prednesenému programu neboli žiadne doplňovacie body potrebné na prerokovanie.
Poslanci OZ predložený program na prvé zasadnutie OZ schválili jednohlasne bez
pripomienok.
Poslanci hlasovali o programe.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Program prvého zasadnutia OZ bol schválený.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Bc. Igora. Kladivíka a Pavla Horniaka
a za zapisovateľa Dušana Gibaľu.
K bodu 2 programu OZ:
Schválenie miestnych poplatkov na rok 2019
Starosta obce navrhol, aby bol rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021ešte
raz prerokovaný podrobne aby sa s ním oboznámili aj novozvolení poslanci OZ.
Poslanci OZ tento návrh vzali na vedome a súhlasili s prerokovaním tohto rozpočtu.
Starosta požiadal Líviu Gášpárovú ekonómku obce, aby oboznámila prítomných
s návrhom rozpočtu.
K návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 zverejneného na
obecných tabuliach a na internetovej stránke obce k pripomienkovaniu od obyvateľov
obce neboli žiadne pripomienky ani doplňovacie návrhy.
Pani Gášpárová predniesla pred OZ podľa jednotlivých položiek stručne plánované
príjmy a výdavky obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021.
Starosta poďakoval pani Gášpárovej za prednesenie návrhu rozpočtu na rok 2019
s výhľadom na roky 2020-2021.
Starosta otvoril diskusiu.

Ako prvý sa hlásil Igor Kladivík, ktorý sa pýtal na kapitálové výdavky v rozpočte. -2Starosta odpovedal na otázku ohľadom kapitálového rozpočtu nasledovne: Kapitálové
výdavky budú vynaložené podľa konkrétneho schválenia OZ.
Pán Kladivík bol s odpoveďou spokojný.
Pavol Horniak sa pýtal, že koľko pracovníkov je zamestnaných na ČOV v obci a koľko
zamestnaných je na OU.
Starosta odpovedal, že na ČOV obci je zamestnaný jeden pracovník na dohodu
o vykonaní práce. Dohoda sa predlžuje každý rok na dobu jedného roka. Na OU je
zamestnaných šesť pracovníkov, a to v materskej škole a na obecnom úrade.
Peter Osa informoval ohľadom zvyšovania platov pracovníkov OU o 800€/ročne.
Pani Gášpárová podala na túto otázku vyčerpávajúcu odpoveď odvolajúc sa na zvýšenie
platov podľa tabuľkových taríf.
Atila Berky sa pýtal, že či naplánované finančné prostriedky na opravu a údržbu
obecných komunikácií sú postačujúce.
Starosta odpovedal, že finančné prostriedky sú určené na letnú a zminú údržbu a na
menšie opravy. Väčšie opravy (asfaltovanie, rekonštrukcia chodníkov) nie je možné
financovať z obecného rozpočtu len po získaní finančných prostriedkov od štátu, na
výzvy k projektom vyhlásených za týmto účelom, nakoľko sa jedná o väčšie sumy
peňazí. V priebehu roka je možné presúvať finančné prostriedky z jednej kapitoly do
druhej v rámci rozpočtu, nakoľko nie je možné predvídať niektoré mimoriadne udalosti.
Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
K bodu 3 programu OZ:
Predstavenie plánovanej činnosti na obdobie rokov 2019-2021
Starosta obce predniesol pred poslancov OZ predstavu o činnosti a hlavných cieľoch na
roky 1019-2022, ktoré je potrebné riešiť aby bol zabezpečený chod a rozvoj obce.
Obec sa zapojila do rozličných výziev, vypracúva projekty (Kultúrny dom a okolie,
rekonštrukcia a opravy MŠ, projekty na dokončenie obecnej kanalizácie).
Len po získaní finančných prostriedkov je možné tieto projekty realizovať.
Ďalším cieľom je dokončenie už začatých projektov a prác na viacúčelovom športovom
ihrisku. Pokračovať v športovej činnosti (futbal, športové hry o ktoré je záujem).
Organizovať tradičné kultúrne podujatia ) Deň matiek, Deň detí, tanečné zábavy,
posedenie s dôchodcami, obecný zájazd, Deň obce, Mikuláš, stavanie mája, stavanie
adventného venca).
Zaviesť nové podujatia, o ktoré bude záujem a zapojiť obyvateľov obce do ich
organizovania.
Riešiť situáciu okolo obecného vodovodu, obecnej kanalizácie (dokončovanie) pri
triedení komunálneho odpadu a ďalších nedokončených projektoch (autobusové
zástavky, zábradlie pri schodoch v cintoríne, obecné tabule)
Poslanci OZ predstavenú činnosť na roky 2019-2021 vzali na vedomie.
K bodu 4 programu
Diskusia, záver
Poslankyňa Žófia Tóthová navrhla tak ako po iné roky organizovať fašiangovú zábavu
na deň 26. január 2019, hudba je už zaistená, plagáty, pozvánky a ostatné záležitosti
zaistí starosta obce Attila Papp, Žófia Tóthová, Edita Baityová spolu s ostatnými
poslancami OZ (získanie sponzorov, dobrovoľných pracovníkov ako aj predaj
vstupeniek , občerstvenie, výzdoba tanečnej sály a ostatné veci spojené s kultúrnym

podujatím)
-3Poslanci OZ organizovanie kultúrneho podujatia „Fašiangová zábava 2019“ schválili.
Hlasovanie: ZA: 7
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 0
Nakoľko program zasadnutia OZ bol vyčerpaný , starosta obce sa poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Zaželal prítomným príjemné a veselé prežitie
vianočných sviatkov, zároveň aj šťastný rok 2019 a veľa zdravia , šťastia, pracovných
a osobných úspechov a určil druhé zasadnutie OZ na 7. marca 2019 zo začiatkom od
18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

D. a. h.
Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Igor Kladivík

II. overovateľ: Pavol Horniak
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U Z N E S E N I E 5 /2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Rozpočet na rok 2019.
3. Organizovanie kultúrnospoločenského podujatia „Fašiangová zábava 2019“ na deň
26. január 2019

B) b e r i e n a

vedomie:

1. Návrh o činnosti na roky 2019-2021.
2. Zvolanie zasadnutia na 7. marec 2019 – druhé zasadnutie OZ

I. overovateľ: Bc. Igor Kladivík

Starosta obce: Atilla Papp

II. overovateľ: Pavol Horniak

-1Návrh rozdelenia obvodov (rajónov) na roky 2019-2021 medzi poslancov OZ
1. obvod – osada Panické Dravce , dolná bytovka – Pavol Horniak
2. obvod – od dolnej bytovky po pána Bajtyho , od ihriska po pána Bálinta – Atila Berky
3. obvod – od pána Bajtyho 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 Bedára – Bc. Igor
Kladivík
6. obvod – od pána Bednára po pána Miškei, od pána Kaličiaka po pána Ivaniča – Ing.Arch
Žófia Tóthová
7. obvod – od pána Miškeiho po pána Bella, od kultúrneho domu po pána Ivaniča – Peter Osa
Návrh časového harmonogramu na zasadnutie OZ v roku 2019
1. druhé zasadnutie OZ – marec 2019
2. tretie zasadnutie OZ – jún 2019
3. štvrté zasadnutie OZ – september 2019
4. piate zasadnutie OZ – november 2019
5. šieste zasadnutie OZ – december 2019
Návrh kultúrnospoločenských podujatí v roku 2019
1. Fašiangy 2019 – realizovať 27. 01. 2019
2. Stavanie mája 2019 – realizovať dňa:
3. Deň matiek 2019
4. Deň detí 2019 k MDD –
5. Deň obce 2019 –
6. Obecný zájazd 2019 –
7. Letný tábor pre deti IMCA 2019 –
8. Katarínska zábava 2019 –
9. Posedenie s dôchodcami – úcta k starším 2019 –
10. Výroba adventného venca 2019 –
11. Mikuláš 2019 –
12.Silvester 2019 (Batyubál) –
13. Varenie vianočnej obecnej kapustnice 2019 –
14. Doplniť o nové hudobné kultúrnospoločenské podujatia/zrušiť navrhnuté jednotlivé
kultúrnospoločenské podujatia
Návrhy športových podujatí v roku 2019
- Futbal, nohejbal, stolný tenis, iné
- Cyklistika

