ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
7. novembra 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 k 30.09.2019.
3. Návrh rozpočtových opatrení.
4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok 2020, návrh miestnych poplatkov obce na rok 2020.
5. Návrh rozpočtu na rok 2020.
6. Vyhodnotenie podujatia „ Úcta k starším“.
7. Zhotovenie adventného venca 30.11.2019. Príprava a usporiadanie kultúrnospoločenského podujatia „Mikuláš 2019“.
8. Schválenie návrhu inventarizačnej komisie – vyradenie opotrebovaného majetku 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,
skonštatoval, že neprítomný je Bc. Igor Kladivík.
Za overovateľov zápisnice určil p. Petra Osu a Bc. Editu Baityovú. 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 piate 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 zo štvrtého zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu 2 programu OZ
Správa o plnení rozpočtu k 30.09 2019
Starosta obce p. Papp A. požiadal p. Gášpárovú Líviu aby predniesla správu o čerpaní
rozpočtu za III. štvrťrok 2019 podľa jednotlivých položiek.
Príjmy bežný rozpočet: plnenie na 98,85 %.
Výdavky bežný rozpočet: plnenie na 78,43 % .
Čerpanie finančného rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

K prednesenej správe poslanci OZ nemali žiadne otázky ani pripomienky. Správu
o plnení rozpočtu k 30. 09. 2019 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
K bodu 3 programu OZ
Návrh rozpočtových opatrení.
Starosta obce vyzval p. Gášpárovú Líviu aby predniesla návrh rozpočtových opatrení.
Bolo vypracovaných deväť rozpočtových opatrení s číslom 1/2019 – 9/2019, kde
presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa celkové
príjmy a celkové výdavky nemenili. Po diskusii k tomuto bodu navrhované rozpočtové
opatrenia poslanci schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 4 programu OZ
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok 2020, návrh miestnych poplatkov obce na rok
2020.
Starosta obce prečítal sadzby dane z VZN obce, a to daň z pozemkov, daň zo stavieb,
ktoré sú platné na rok 2019. Poslanci OZ sa vyjadrili, že tieto sadzby na rok 2020
ostávajú nezmenené, okrem sadzby dane na odkryté podzemné vody (štrkovisko),
čo sa zvýši z 0,25% na 0,50 %. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti je priložený
k zápisnici, zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na
pripomenkovanie občanom.
Poslanci návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Návrh miestnych poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2020
poslanci podrobne prehodnotili, a zhodli sa na tom, že sa zvýši poplatok za komunálny
odpad na 12,00 € na osobu a stočné na 11,00 € na osobu. Výška ostatných poplatkov
na rok 2020 ostáva v platnosti.
Poslanci návrh VZN o miestnych poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad,
a návrh ostatných miestnych poplatkov obce na rok 2020 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 5 programu OZ
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadovým rozpočtom na rok 2021-2022 prečítala
p. L. Gášpárová. Návrh rozpočtu na rok 2020 je vypracovaný podľa
jednotlivých ekonomických klasifikácií, kde celkové príjmy sú navrhnuté vo výške
350 750,00 € a celkové výdavky vo výške 332 110,00 €. To znamená, že návrh
rozpočtu na rok 2020 je prebytkový.
K návrhu rozpočtu na rok 2020 bola otvorená diskusia, kde boli vyjasnené niektoré
otázky k jednotlivým bodom.
Návrh rozpočtu je priložený k zápisnici, je zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce na pripomenkovanie zo strany občanov.
Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 nasledovne:
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 6 programu OZ
Vyhodnotenie podujatia „ Úcta k starším“.
Starosta obce Papp Atilla vyhodnotil kultúrne podujatie „Posedenie s dôchodcami
2019“. organizované z príležitosti mesiaca úcty k starším, kde skonštatoval, že účasť
bola väčšia ako v minulom roku. Program podujatia, jeho organizovanie a priebeh
boli na dobrej úrovni. Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto akcie.
Posedenie s dôchodcami 2019 poslanci vzali na vedomie.
K bodu 7 programu OZ
Zhotovenie adventného venca 30.11.2019. Príprava a usporiadanie kultúrnospoločenského podujatia „Mikuláš 2019“.
Starosta obce navrhol, aby adventný veniec bol zhotovený 30.11.2019 pred kostolom
obce. Dekoračný materiál, ako čačina bude z orezaných smrekov na verejnom
priestranstve obce. Zhotovenie podstavca pod veniec zabezpečí starosta obce.
Výzdobu prevedú poslanci OZ.
Poslanci OZ zhotovenie adventného venca schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
Kultúrne podujatie „Mikuláš 2019“ pre deti, ktorí k 31.12.2019 dovŕšia vek 0-12 rokov
bolo dohodnuté na 8.decembra 2019 zo začiatkom od 14.00 hodine vo veľkej
sále kultúrneho domu. Hodnota balíčkov je určená vo výške 3,00 €. Občania
budú o tomto podujatí informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Krátky
kultúrny program pripravia deti Materskej školy obce. Privítanie a príhovor
zabezpečí starosta obce.
Poslanci kultúrne podujatie „Mikuláš 2019“ schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 8 programu OZ
Schválenie návrhu inventarizačnej komisie – vyradenie opotrebovaného majetku
obce.
P. L. Gášpárová predseda inventarizačnej komisie podala návrh na vyradenie
opotrebovaného majetku obce. Zoznam je priložený k zápisnici.
Poslanci vyradenie opotrebovaného majetku obce schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1
K bodu 9 programu OZ
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere výstavby rodinného domu na
osade, parcela CKN č.721 Panické Dravce. P. Čemerička požiadal o posúdenie
výstavby. Poslanci OZ po diskusii tento zámer schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÍ: 1

Ďalej starosta informoval poslancov o riešení prevádzkovania obchodu s potravinami
v obci. Obchod má prevádzkovať Jednota Krupina po dohode s bývalým majiteľom.
Pri kultúrnom dome bola vyčistená a prehĺbená studňa s pitnou vodou. Výdavky
na čistenie boli vo výške 410,00 €. Po vyčistení stúpla hladina vody približne o jeden
meter.
Obci boli poskytnuté dotácie: na šport vo výške 3 000,00 od úradu vlády SR –
zakúpenie dresov a bránky, rekonštrukcia obecného rozhlasu 13 000,00 € ministerstvo financií SR.
Obec plánuje rekonštrukciu sociálnych zariadení, čo je potrebné vykonať čo
najrýchlejšie. Na križovatke pri rodinnom dome p. Ivaničovej sa orežú smreky,
čo sa použije na ozdobu adventného venca.
Poslanci OZ informácie, ktoré poskytol starosta obce vzali na vedomie.
K bodu 10 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.
Šieste riadne zasadnutie OZ je naplánované na 5. decembra 2019 so začiatkom o 18:00
hod.
D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa
I. overovateľ: Osa Peter

Starosta obce: Atilla Papp
II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová

UZNESENIE 9/2019
z piateho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 07. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program piateho riadneho zasadnutia OZ.
2. Rozpočtové opatrenie od čísla 1/2019 - 9/2019
3. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad na rok 2020, návrh miestnych poplatkov obce na rok 2020.
4. Návrh rozpočtu na rok 2020.
5. Zhotovenie adventného venca.
6. Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Mikuláš 2019“.
7. Vyradenie opotrebovaného majetku obce.
8. Stavbu rodinného domu pre stavebníka Martin Čemerička na parcele CKN č.721
na osade Panické Dravce.
B) b e r i e n a v e d o m i e :
1.
2.
3.
4.
.

Plnenie a kontrolu uznesenia zo štvrtého riadneho zasadnutia OZ.
Správu o plnení a čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2019.
Vyhodnotenie kultúrneho podujatia „Posedenie s dôchodcami“.
Informáciu o dotáciách a rekonštrukcii sociálneho zariadenia v kultúrnom dome.

I. overovateľ: Osa Peter

II. overovateľ: Mgr.. Edita Baityová

Starosta obce Papp Atilla

