ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
06. júna 2019 vo štvrtok zo začiatkom o 18:00 hod., zvolaná podľa § 12 ods. 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 návrhom programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Plnenie rozpočtu k 31. 03 2019
3. Schválenie: Záverečného účtu za rok 2018
4. Schválenie: Výročnej správy za rok 2018
5. Schválenie: Smernice obce o verejnom obstarávaní
6. Schválenie: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
7. Civilná ochrana: odovzdanie menovacích dekrétov
8. Kultúrnospoločenské podujatia:
- vyhodnotenie – Športový deň
- plánovanie – Deň detí, Deň obce
9. Rôzne
10. Diskusia. Záver
K bodu 1 programu OZ
Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ. Kontrola
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce p. Papp A. zahájil zasadnutie OZ. Privítal na ňom všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil p. Ing.arch. Tóthovú Žofiu a p. Gibaľu Dušana. Za
zapisovateľa určil p. Gibaľu Dušana. Následne oboznámil prítomných s návrhom
programu zasadnutia OZ. K návrhu neboli žiadne doplňovacie body ani pozmeňovacie
návrhy. Poslanci návrh programu na tretie riadne zasadnutie OZ schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa zistilo jeho priebežné
a včasné plnenie.
Poslanci OZ kontrolu uznesenia s druhého zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu 2 programu OZ
Plnenie rozpočtu k 31. 03 2019
Starosta obce p. Papp A. požiadal p. Gášpárovú Líviu aby predniesla správu o plnení
a čerpaní rozpočtu k 31. 03. 3019. K prednesenej správe, ktorá je priložená k zápisnici
nemali poslanci OZ žiadne otázky.
Správu o plnení rozpočtu k 31. 03. 2019 vzali na vedomie bez pripomienok.

K bodu 3 programu OZ
Schválenie: Záverečného účtu za rok 2018
P. Gášpárová Lívia predniesla návrh záverečného účtu obce za rok 2018, kde
podrobne podľa jednotlivých položiek predniesla plnenie a čerpanie rozpočtu za rok
2018. Záverečný účet obce je priložený k zápisnici (k nahliadnutiu na OÚ).
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018 je prebytkový.
Poslanci OZ záverečný účet obce za rok 2018 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018 predniesla
p. Ing. Vajková A., kde sa stotožnila zo správou k záverečnému účtu za rok 2018.
Stanovisko p. Ing. Vajkovej je priložené k zápisnici.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu vzali na vedomie.
K bodu 4 programu OZ
Schválenie: Výročnej správy za rok 2018
P. Gášpárová Lívia na požiadanie starostu obce p. Pappa A. predniesla Výročnú
správu za rok 2018, ktorá je priložená k zápisnici. Poslanci OZ k prednesenej výročnej
správe za rok 2018 nemali žiadne pripomienky ani otázky. Poslanci OZ Výročnú
správu za rok 2018 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 5 programu OZ
Schválenie: Smernice obce o verejnom obstarávaní
Starosta obce p. Papp A. predniesol návrh Smernice obce o verejnom obstarávaní.
Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky. Smernicu obce o verejnom
obstarávaní poslanci OZ schváli.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 6 programu OZ
Schválenie: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starosta obce p. Papp A. predniesol pred poslancov OZ návrh Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce. K Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
obce poslanci OZ nemali žiadne otázky a návrh schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 7 programu OZ
Civilná ochrana: odovzdanie menovacích dekrétov
Starosta obce p. Papp A. odovzdal menovacie dekréty novým poslancom OZ a tým
doplnil počet členov krízového štábu CO v obci Panické Dravce. Taktiež informoval

poslancov OZ zo zaradením do pracovných skupín v prípade krízovej situácie a to
nasledovne:
1. Krízový štáb CO tvoria všetci poslanci OZ, je menovaný predseda a podpredseda
krízového štábu CO v obci.
2. Evakuačná skupina
3. Skupina na výdaj potravín v prípadoch regulovania a zaistenia potravín pre
obyvateľov obce v krízových situáciách
Poslanci OZ doplnenie krízového štábu CO v obci a odovzdanie dekrétov vzali na
vedomie.
K bodu 8 programu OZ
Kultúrnospoločenské podujatia: vyhodnotenie športového dňa a plánovanie
MDD a Dňa obce
Starosta obce p. Papp A. vyhodnotil športový deň obce konaný dňa 11. 05. 2019,
ktorého organizáciu nové obecné zastupiteľstvo nezvládlo tak ako bolo naplánované.
V budúcnosti bude potrebné organizovanie zabezpečiť dôslednejšie, jednotlivé úlohy
rozdeliť menovite medzi poslancami OZ a poslanci budú menovite zodpovedať za
pridelené úlohy a nevzniknú nedorozumenia a hádky počas priebehu podujatia.
Poslanci vyhodnotenie športového dňa vzali na vedomie.
Následne starosta obce p. Papp A. predložil pred poslancov OZ organizovanie
kultúrnospoločenských podujatí – MDD, tábor, deň obce, zájazd.
Deň detí sa bude konať 8. júna 2019 zo začiatkom od 10:00 hod. v parku pred
kultúrnym domom, organizátori toho podujatia zabezpečia športové disciplíny,
nafukovací hrad, občerstvenie, ceny pre víťazov a ostatné náležitosti spojené s týmto
podujatím. Za hladký priebeh tohto podujatia zodpovedá starosta obce Papp A.
a poslanci obecného zastupiteľstva.
Prispieť organizačne aj finančne pri zabezpečení letného tábora pre deti z našej obce,
ktorý sa koná už tradične za spolupráce lektorov z Anglicka a kresťanskej mládeže
YMKA na Margočovej osade.
Je potrebné zabezpečiť organizačne Deň obce 2019, ktoré sa bude konať dňa 10. 08
2019 zo začiatkom od 8:00 hod. do 1:00 hod. Za organizačné zabezpečenie podujatia
zodpovedá starosta obce p. Papp A. a poslanci OZ.
Obecný poznávací zájazd: Kežmarok – Levoča - Spišský hrad bude organizovaný
07. 09. 2019. Za organizovanie zodpovedá Ing.arch Tóthová Ž.
Starosta obce tieto podujatia vyhlási v obecnom rozhlase viackrát.
Poslanci OZ organizovanie kultúrnospoločenských podujatí schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 9 programu OZ
Rôzne
Starosta obce p. Papp A. predniesol pred poslancov OZ otázku spolufinancovania
plota medzi kultúrnym domom a susedným pozemkom a zamerania hranice. Za
zameranie a vytýčenie novej hranice obec zaplatila sumu 90 €. Poslanci OZ navrhli na
obnovu plotu 100 € ako spoluúčasť. Po diskusii k tejto téme poslanci OZ schválili
sumu 100 € ako spoluúčasť na novom plote.
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI : 1 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1

Starosta obce p. Papp A. navrhol prehodnotiť výšku finančnej výpomoci pre denný
stacionár Jánošík. Poslanci OZ po prehodnotení návrhu odsúhlasili zvýšiť finančný
príspevok zo sumy 15 €/mesiac/osoba na sumu 30 €/mesiac/osobu a to spätne
od 1. januára 2019 do 21. Decembra 2019. Poslanci OZ finančný príspevok sumu
30 €/osobu/mesiac pre denný stacionár Jánošík schválili. Finančný príspevok v sume
30 € mesačne poskytnúť aj spätne za prvý polrok 2019 až do 30. decembra 2019.
Starosta obce p. Papp A. informoval poslancov OZ, že zber textilu v obci je obnovený,
zatiaľ je k dispozícii jeden zberný kontajner na zber obnoseného šatstva, ktorý je
umiestnený pred kultúrnym domom.
Taktiež starosta obce informoval o priebehu výsledkoch výberového konania na
pozíciu riaditeľa MŠ, kde na ďalšie volebné obdobie bola zvolená p. Kvalténiová
Edita.
Následne starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu ankety ohľadom
zavedenia vodovodu do obce.
Následne starosta informoval poslancov OZ o potrebe vypíliť okrasný plot v cintoríne
pri schodišti, ktorý nie je možné ochrániť pred húsenicami a vysychaním a o následnej
výsadbe nového okrasného plotu z kríkov odolnejších proti škodcom.
Taktiež informoval poslancov o zakúpení dvoch informačných tabúľ, ktoré sa
umiestnia na Margočovej osade a pred kultúrnym domom pri schodišti.
Starosta obce predniesol pred poslancov OZ o potrebe prijať VZN o podnikaní v obci.
Následne informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov
a dotácie na výzvy na regionálny rozvoj, na knižnicu, na šport, na obecný rozhlas, na
kultúrny dom, na verejné osvetlenie, na dokončenie obecnej kanalizácie a iné.
Poslanci OZ informácie o aktuálnej situácii o získavaní finančných prostriedkov vzali
na vedomie.
K bodu 10 programu OZ
Diskusia. Záver
Do diskusie sa ako prvý prihlásil p. Berky A. a pýtal sa starostu obce na majetkové
vysporiadanie MŠ ako aj na stav výroby a výstavby autobusových čakární. Následne
sa do diskusie prihlásil p. Horniak. Diskutoval o stave obecných komunikácií,
podotkol, že malé opravy nie sú postačujúce a otvoril otázku získania finančných
prostriedkov na ich rekonštrukciu. Následne starosta obce odpovedal na položené
otázky.
Nakoľko sa už do diskusie neprihlásil nikto z poslancov OZ a program zasadnutia sa
vyčerpal, starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť a tretie riadne zasadnutie
OZ ukončil. Štvrté riadne zasadnutie OZ je naplánované na 5. septembra 2019 so
začiatkom o 19:00 hod.
D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Ing.arch Tóthová Žofia

II. overovateľ: Dušan Gibaľa

UZNESENIE 7/2019
z tretieho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program tretieho riadneho zasadnutia OZ
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 46 340,58 EUR
4. Výročnú správu za rok 2018
5. Smernicu obce o verejnom obstarávaní
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
7. Organizovanie kultúrnospoločenských a športových podujatí
8. Spoluúčasť na obnove plota vo výške 100 € pre Jána Krištofíka Panické Dravce
č.106, parcela č. CKN 226
9. Finančný príspevok vo výške 30 € mesačne na osobu pre denný stacionár Jánošík
do 31.12.2019

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Plnenie uznesenia z druhého riadneho zasadnutia OZ
2. Správu o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.03.2019
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018.
4. Doplnenie krízového štábu CO v obci
5. Vyhodnotenie športového dňa v obci
6. Informácie o aktuálnom stave získavania finančných prostriedkov na jednotlivé
projekty

I. overovateľ: Ing.arch Tóthová Žofia
Gibaľa

Starosta obce Papp Atilla

II. overovateľ: Dušan

