ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
5. septembra 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.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ.
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2019.
3. Informácie o priebehu aktivačných prác.
4. Informácie o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a dotáciách.
5. Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Úcta k starším“.
6. Návrh zloženia inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce podľa
inventúrneho súpisu.
7. Rôzne.
8. 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.
Ospravedlnil neprítomných: Peter Osa-nemoc, Bc. Igor Kladivík – výkon verejnej
služby.
Za overovateľov zápisnice určil p. Pavla Horniaka a Atilu Berkyho. 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 štvrté riadne zasadnutie OZ schválili.
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 2
Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa zistilo jeho priebežné
a včasné plnenie.
Poslanci OZ kontrolu uznesenia z tretieho zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu 2 programu OZ
Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2019
Starosta obce p. Papp A. požiadal p. Gášpárovú Líviu aby predniesla správu o čerpaní
rozpočtu za I. polrok 2019 podľa jednotlivých položiek.
Príjmy bežný rozpočet: plnenie na 69,00 %.
Výdavky bežný rozpočet: plnenie na 48,00 % .
Čerpanie finančného rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
K prednesenej správe poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky.
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Správu o plnení rozpočtu k 30. 06. 2019 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
K bodu 3 programu OZ
Informácie o priebehu aktivačných prác
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu vykonávania aktivačných prác
a menších obecných služieb, kde celkový počet pracovníkov je 12.
Poslanci OZ informáciu o priebehu prác vzali na vedomie.
K bodu 4 programu OZ
Informácie o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a dotáciách
Starosta obce informoval poslancov o prijatých dotáciách pre obec. Na výjazdovom
rokovaní vláda SR schválila pre obec finančné prostriedky vo výške 14 000,00 €, ktoré
budú použité na výstavbu dvoch autobusových zastávok.
Ministerstvo financií schválilo dotáciu vo výške 13 500,00 € na rekonštrukciu
obecného rozhlasu. Z Fondu podpory umenia bola poskytnutá dotácia vo výške
1 000,00 € na nákup kníh pre obecnú knižnicu. Z Úradu vlády SR obec dostala dotáciu
vo výške 3 000,00 € na nákup športového vybavenia pre futbalové mužstvo obce.
Poslanci informáciu o prijatých dotáciách vzali na vedomie.
K bodu 5 programu OZ
Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Úcta k starším“.
Starosta obce p. Papp A. vyzval poslancov, aby predniesli svoje návrhy na
organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Úcta k starším“.
Podujatie sa uskutoční 12.10.2019 v Kultúrnom dome obce o 14.00 hod.
Vyhlási sa v obecnom rozhlase. Zahájenie, privítanie hostí a slávnostný príhovor
pripraví starosta obce. Výzdobu sály urobia poslanci. Občerstvenie, darčeky a
ostatné záležitosti potrebné k zdarnému priebehu zabezpečí starosta v spolupráci
s OZ a ostatnými dobrovoľnými pomocníkmi obce.
Poslanci hlasovali ohľadne organizovania akcie nasledovne:
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 2
K bodu 6 programu OZ
Návrh zloženia inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce podľa
inventúrneho súpisu
Starosta obce p. Papp A. dal návrh na zloženie inventarizačnej komisie pre vyradenie
opotrebovaného a neopraviteľného majetku obce, čo sa uskutoční na základe
inventúrneho súpisu majetku.
Zloženie inventarizačnej komisie.
Lívia Gášpárová – predseda
Edita Kvalténiová -člen
Dušana Pappová -člen
Dušan Gibaľa -člen
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Poslanci hlasovali o zložení inventarizačnej komisie:
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 7 programu OZ
Rôzne
Starosta obce p. Papp A. informoval prítomných o prípravných prácach obecného
vodovodu. V prvom rade je potrebné obnoviť projektovú dokumentáciu, obnoviť
stavebné povolenie, nakoľko existujúca dokumentácia je neplatná. Tiež zdôrazňoval
potrebu získania finančných prostriedkov na realizáciu výstavby. Vyzval poslancov,
aby získavali obyvateľov o napojenie sa na obecný vodovod.
Poslanci OZ informáciu o prípravných prácach na obecnom vodovode vzali na
vedomie.
Ďalšou väčšou investíciou je rekonštrukcia strechy na budove Materskej školy.
Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, stanoviť približnú cenu,
vybaviť stavebné povolenie, rozhodnúť o tom, aká strešná krytina sa použije
pri výmene strechy (pálená škrídla alebo plech).
Poslanci rekonštrukciu strechy na budove MŠ vzali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o potrebe rekonštrukcie sociálneho zariadenia
v kultúrnom dome. Treba riešiť problém zo studňou pri Kultúrnom dome, jej
vyčistenie a prípadné prehĺbenie.
Poslanci rekonštrukciu sociálnych zariadení a situáciu zo studňou vzali na vedomie.
Starosta obce hovoril o sťažnostiach vodičov na neprehľadnosť križovatky na pášti.
Sú tam vysadené okrasné kríky a smreky, ktoré clonia, vodiči nemajú dostatočný
výhľad a hrozí kolízia motorových vozidiel. Križovatka nie je označená výstražnou
značkou ani dopravnou značkou daj prednosť v jazde. OZ sa rozhodlo, že starosta
obce písomne vyzve p. Ivaničovú , aby v dĺžke troch metrov vyrezala okrasné kríky
a do výšky 2,5 m orezala ihličnaté stromy.
Poslanci hlasovali o uvedenej výzve:
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 2
Ďalej p. Tóthová Žofia informovala poslancov o obecnom zájazde, ktoré sa uskutoční
21. septembra 2019. Cena zájazdu pre dospelú osobu je 11,00 € a pre deti je 8,00 €.
Poslanci informáciu o obecnom zájazde vzali na vedomie.
K bodu 8 programu OZ
Diskusia. Záver
Nakoľko sa už do diskusie neprihlásil nikto z poslancov OZ a program zasadnutia sa
vyčerpal, starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Piate riadne zasadnutie OZ je naplánované na 7. novembra 2019 so začiatkom o 18:00
hod.
D. a. h.
Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Pavol Horniak

II. overovateľ: Atila Berky

UZNESENIE 8/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05. 09. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program štvrtého riadneho zasadnutia OZ.
2. Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Úcta k starším“.
3. Zloženie inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce podľa
inventúrneho súpisu: L. Gášpárová, E. Kvalténiová, D. Pappová, D. Gibaľa.
4. Riešenie problému na križovatke Pášt, na základe sťažností občanov z dôvodu
neprehľadnosti a to nasledovne: Starosta obce písomne vyzve p. Ivaničovú, aby
vyrezala okrasné kríky v dĺžke troch metrov a orezala ihličnaté stromy do výšky
2,5 m.
B) b e r i e n a v e d o m i e :
1.
2.
3.
4.
5.

Plnenie a kontrolu uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia OZ.
Správu o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2019.
Informáciu o priebehu aktivačných prác a menších obecných služieb.
Informáciu o dotáciách a poskytnutých finančných príspevkoch.
Informácia o pripravovaných prácach na obecnom vodovode.

I. overovateľ: Horniak Pavol

II. overovateľ: Atila Berky

Starosta obce Papp Atilla

