ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
5. decembra 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. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na rok 2020, schválenie miestnych poplatkoch obce na
rok 2020.
3. Schválenie dodatku č.1 l VZN 2/2013 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd
(č. 9 ods. 1).
4. Schválenie rozpočtu na rok 2020.
5. Schválenie štatútu Obecnej knižnice a knižného výpožičného poriadku.
6. Rôzne
7. 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,
skonštatoval, že neprítomný je Bc. Igor Kladivík.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. arch. Žofiu Tóthovú a Dušana Gibaľu. 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 šieste 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 z piateho zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu 2 programu OZ
Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na rok 2020, schválenie miestnych poplatkoch
obce na rok 2020
Starosta obce opätovne prečítal návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych
poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2020, miestne
poplatky obce na rok 2020.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Nakoľko
neboli predložené žiadne doplnky na zapracovanie do návrhu VZN, poslanci návrh
VZN schválili.

Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 3 programu OZ
Schválenie dodatku č.1 l VZN 2/2013 o podmienkach na odvádzanie
odpadových vôd (č. 9 ods. 1).
Starosta obce Papp A. predložil poslancom OZ na schválenie dodatok č.1 k VZN
2/2013 o podmienkach odvádzania odpadových vôd č. 9 ods. 1. Poslanci po diskusii
a vyjasnení niektorých pripomienok tento dodatok schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 4 programu OZ
Schválenie rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadovým rozpočtom na rok 2020-2022 bol
na minulom zasadnutí OZ prediskutovaný. Bol zverejnený na úradnej tabuli
a na internetovej schránke obce. Nakoľko neboli predložené žiadne pripomienky
k návrhu rozpočtu, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 nasledovne:
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 5 programu OZ
Schválenie štatútu Obecnej knižnice a knižného výpožičného poriadku.
Starosta obce informoval poslancov o prijatej dotácii na činnosť Obecnej
knižnice. Za týmto účelom je potrebný štatút Obecnej knižnice a knižného
výpožičného poriadku, kde podrobne rozviedol zásady prevádzkovania,
otváracie hodiny a ostatné náležitosti prevádzkovania.
Poslanci hlasovali o štatúte Obecnej knižnice:
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 6 programu OZ
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o prijatých žiadostiach, kde neziskové
organizácie, ktoré žiadajú finančné príspevky na krytie nákladov svojej činnosti.
Napr. Centrum voľného času „Majáčik“ a ostatné. Je potrebné vypracovať
VZN obce, kde budú určené podmienky na poskytovanie týchto príspevkov.
Poslanci navrhli vypracovať VZN, ktoré bude predložené na nasledujúcom
zasadnutí na schválenie.
Ďalej starosta informoval poslancov o riešení prevádzkovania obchodu s potravinami
v obci. V súčasnosti jazdí v obci mobilná predajňa s potravinami a to pondelok,
stredu a piatok od 11.15 hod – 11.45 hod. Tovar je predražený, je nedostatočný.
Väčšina obcí túto situáciu rieši týmto spôsobom, no dúfame, že sa naskytne
aj reálnejšie riešenie tohto problému.

K bodu 7 programu OZ
Diskusia. Záver
Nakoľko poslanci diskutovali pri jednotlivých bodoch programu diskusia bola
vyčerpaná. Program zasadnutia sa vyčerpal, starosta obce sa poďakoval poslancom OZ
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Siedme zasadnutie OZ je naplánované na 5. marca 2020 so začiatkom o 18:00 hod.
D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová

II. overovateľ: Dušan Gibaľa

UZNESENIE 10/2019
zo šiesteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program šiesteho riadneho zasadnutia OZ.
2. VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok 2020, návrh miestnych poplatkov obce na rok 2020.
3. Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd
( č. 9 ods. 1) a ods. 3 bod a).
4. Rozpočet na rok 2020.
5. Štatút obecnej knižnice a knižný výpožičný poriadovk

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
C) d o p o r u č u j e:
1. Prijať VZN o poskytnutí finančných príspevkov pre neziskové organizácie.
(centrum voľného času)

I. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová

II. overovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce Papp Atilla

