Individuálna výročná správa
Obce Panické Dravce
za rok 2019

Atilla P a p p
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Panické Dravce za rok 2019, ktorú Vám predkladám poskytuje
pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Hodnotí ekonomickú
a bežnú činnosť obce. Samospráva a samotný výkon vo funkcii starostu obce má základný
cieľ: službu občanom.
V roku 2019 sme kultúrno spoločenské akcie začali usporiadaním Fašiangového plesu
v mesiaci január. Vo februári sa zúčastnila delegácia obce na medzinárodnom stretnutí
partnerských obcí ôsmych krajín z EÚ v Španielsku. V marci bolo uskutočnnené stretnutie
milovníkov ručných prác „Tvorivé dielne“. Ďalšími podujatiami boli stavanie mája,
športový deň, Deň detí. Pre potešenie detí sme boli hostiteľmi aj Cirkusu Varieté Carlson.
Zúčastnili sme sa na ďalšom IX. stretnutí Dravčanov v maďarskom Tiboldarócu.
V druhej polovici roka boli usporiadané akcie Deň obce, Deň úcty k starším, zdobenie
advetného venca a Mikulášsky večierok. V roku 2019 sme podporili TJ Panické Dravce
športovým vybavením a oblečením s finančnou podporou z Úradu vlády SR. V kultúrnej
oblasti sme obnovili a znovu otvorili obecnú knižnicu, ktorú sme premiestnili do väčších
priestorov v kultúrnom dome. Knižničný fond sa doplnil o 125 knižných jednotiek.
Práce súvisiace s opravou a údržbou obecného majetku boli vykonané vlastnými
pracovníkmi formou menších obecných služieb, ako kosenie , dobudovanie kanalizačných
prípojok verejnej časti stokovej siete. V Materskej škole, v školskej jedálni bola vymená
interiérová výbava kuchyne. Kancelária obecného úradu bola obnovená kancelárskym
nábytkom.
Chcem poďakovať všetkým občanom, podnikateľom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a
prácou tvoria túto dedinu. Veríme, že nás bude stále viac a hrdosť zo spokojne
dosiahnutých úspechov bude oprávnená.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Panické Dravce
Sídlo: Panické Dravce 280
IČO:

31561403

Štatutárny orgán obce: Atilla Papp – starosta obce
Telefón: 0474374134
Mail:

oupdravce@stonline.sk

Webová stránka: www.panickedravce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Atilla Papp

Zástupca starostu obce:

Dušan Gibaľa

Hlavný kontrolór obce:

Ing.Vajková Anikó

Obecné zastupiteľstvo:

Dušan Gibaľa, Osa Peter, Ing. arch. Žofia Tóthová,
Tímea Hoľková, Mgr. Edita Baityová, Pavol Horniak,
Atila Berky
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Komisie:
- komisia verejného poriadku, predseda Pavol Horniak
- komisia kultúrno – športová, predseda Mgr. Edita Baityová
- komisia stavebná, predseda Ing. arch. Žofia Tóthová
- komisia životného prostredia, predseda Berky Atila
- komisia verejného záujmu, predseda Tímea Hoľková
- návrhová komisia, Ing. arch. Žofia Tóthová
Obecný úrad:

Lívia Gášpárová – odborná referentka
Miroslav Kmeť - údržbár

Materská škola:

Edita Kvalténiová - riaditeľka MŠ, Mgr. Lenka Štecová- učitelka
Angela Kertészová-učiteľka
Hilda Dičeová,-školníčka, Dušana Pappová-kuchárka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce. Pracovníkov
obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce. Obecný úrad má troch zamestnancov.

Vízie obce: ochrana životného prostredia, dobudovanie infraštruktúry, dosiahnutie
strategického cieľa PHSR 2015-2025
Ciele obce: zníženie nezamestnanosti v obci,, zefektívnenie separácie komunálneho odpadu,
skvalitnenie života občanov a eliminácia nežiadúcich vplyvov na bezpečnosť
občanov

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Panické Dravce

Susedné mestá a obce :

Veľká nad Ipľom, Rapovce, Lučenec

Celková rozloha obce :

1108 ha

Nadmorská výška :

285 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov :

750

Národnostná štruktúra :

slovenská národnosť
maďarská národnosť

66,40 %
33,07 %
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česká národnosť
ostatné

0,40 %
0,13 %

Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov v roku 2019 je vyšší ako 2018, kedy bol počet obyvateľov 731.
5.3. Symboly obce
ERB obce: v súlade s princípmi heraldiky je v modrom štíte strieborný lemeš a čerieslo, obrátené
ostrými hrotmi nahor, ostrými hranami do vonka, medzi ktorými je umiestnený zlatý pšeničný klas
a zlaté ríšske jablko.

Vlajka obce : je vo farbách modrá, strieborná (biela) a zlatá (žltá).
Pečať obce : je okrúhla, uprostred obecným symbolom s kruhopisom OBEC PANICKÉ
DRAVCE
Najstarší zachovalý odtlačok pečate sa nachádza na archívnom dokumente z roku 1789.
Okrúhle pečatné pole tvorí čerieslo a lemeš obrátené ostrými hrotmi hore, ostrými hranami do
vonka, medzi ktorými je v spodnej časti umiestnený jeden pšeničný klas a v hornej časti
pečatného poľa ríšske jablko a nad ním písmená °F°P°D°. Pečať nie je datovaná, no môžeme
predpokladať, že pochádza z prvej polovice 18. storočia. Rovnaký odtlačok pečate nachádzame
na úradnom svedectve richtárov obcí patriacich do Notárskeho obvodu Veľkej nad Ipľom zo
dňa 30.3.1853. Lemeš a čerieslo sa stalo symbolmi každodennej práce a života poddaného
ľudu, aby dokumentovali ich postavenie a pracovné zameranie. Pšeničné klasy symbolizovali
najčastejšie chlieb. Klas preberá symboliku jednotlivých obilných zŕn, ktoré, keď sa zasejú do
pooranej zeme, odumierajú, aby dali vznik novému bohatšiemu životu. Symbol lemeša
s čerieslom chápeme aj ako sejbu a symbol klasu ako žatvu. Ríšske jablko symbolizuje kozmos
a vládu nad svetom. V ďalšom archívnom dokumente zo dňa 28.9.1814 nachádzame nový
odtlačok pečatidla. V odtlačku pečatného poľa sú umiestnené lemeš a čerieslo obrátené ostrými
hrotmi hore, ostrými hranami vpravo a na ľavej strane s tromi pšeničnými klasmi. Táto pečať
bola používaná až do polovice 19.storočia. Popis tretej pečate, ktorú popísal 28.2.1863 richtár
obce Barta Ladislav nasledovne: Pečať obce Panické Dravce bola vyhotovená v r. 1854.
Pretože už stará pečať obce nie je použiteľná dal Imrich Kováč, obyvateľ obce na svoje
náklady vyhotoviť nové pečatidlo v Budapešti. V strede pečate orúci roľník, nad ktorým sú tri
pšeničné klasy.
Na základe uvedených poznatkov po obnovení samosprávy v roku 1990 obec znovu pocítil
potrebu prezentovať prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky. Konečnú podobu
symbolov obce schválila Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave v roku
2000.
Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly, od ktorých možno odvodiť
ďalšie.
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5.4. História obce
Novohradská obec Panické Dravce leží v juhozápadnej časti Lučenskej kotliny na pravobežnej
trase rieky Ipľa. Obec vznikla asi v 13. storočí. Prvá písomná zmienka je z roku 1246 spomína
sa pod názvom Draus, 1488 pod názvom Darocz, 1573 pod názvom Panydaroocz, Pani Darocz.
Patrila rozličným zemianskym rodinám ( Daróczyovcom, Madáchovcom). Za vojen začiatkom
17. storočia spustla, obnovená bola okolo roku 1680 ako osada a začiatkom 18. storočia sa
vyvinula zasa ako obec. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V roku 1773 ju nachádzame pod názvom Drancze. Za kapitalizmu sa tu nachádzal veľkostatok
V. Básthyho. V roku 1920 ju nachádzame pod názvom Pani Dravce, 1927 Panitské Dravce,
1948 Panické Dravce, maď. Panyidaróc.
5.5. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol bol postavený v 20. storočí. Kostol bol vysvätený v roku 1910 na
sviatok Svätej trojici. V roku 2010 kostol bol kompletne reštaurovaný.
Pamätník padlým vojakom v prvej a v druhej svetovej vojny je umiestnený v parku pred
kultúrnym domom.
5.6. Zaujímavosti obce
Okolie obce tvorí pekná príroda skrášlená korytom rieky Ipeľ. Dva kilometre od obce smerom
na juh sa nachádzajú Velické štrkoviská, ktoré tvorí viacero povrchových baní na ťažbu štrku.
V štyroch baniach sa už neťaží a teda slúžia ako vyhľadávaný rybársky revír pre rôznorodosť
rybných druhov. V okolí obce sa nachádzajú cyklistické trasy, či už po ochrannej hrádzi rieky
Ipeľ, alebo v blízkych Mestských lesoch mesta Lučenec.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
- stavebného poriadku

- školstva
- vodnej správy
- ochrany prírody a krajiny.
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola Panické Dravce
Obec Panické Dravce je zriaďovateľom materskej školy a školskej jedálne. V materskej škole a v
školskej jedálni sú štyria zamestnanci : riaditeľka, učiteľka, školníčka a kuchárka.

6.2. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Jaroslav Líška – Kamenárstvo Líška
Ondrej Ďalog AUTOELEKTRO
HEFA s.r.o.
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

SHR Osa Peter, SHR Molnár Zoltán, SHR Ladislav Osa

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na :
-

poľnohospodárska činnosť, ťažba nerastných surovín, drevovýroba, stavebná činnosť

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 5/2018.
Rozpočet bol zmenený v rámci položiek ekonomickej klasifikácie, kde celkový rozpočet sa
nemenil.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

222 960,00

240 460,00

303 776,90

126,33%

222 960,00

240 460,00

303 776,90

126,33%

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

222 246,00

233 603,22

229 051,56

98,05%

202 246,00
20 000,00

213 603,22
20 000,00

226 071,56
2 980,00

105,84%
14,90%

714,00

6 856,78

74 725,34

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

303 776,90
303 776,90
0,00

226 071,56
226 071.56
0,00

77 705,34

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

2 980,00
2 980,00
0,00

- 2 980,00
74 725,34
0,00
74 725,34

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

303 776.90
229 051,56
74 725,34
31 718,61
43 006,73

Prebytok rozpočtu v sume 43 006,73 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
43 006,73 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške
- 43 006,73 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2019
303 776,90

Rozpočet
na rok 2020
350 750,00

Rozpočet
na rok 2021
243 250,00

Rozpočet
na rok 2022
243 250,00

303 776,90

243 250,00

243 250,00

240 050,00

107 500,00
Skutočnosť
k 31.12.2019
229 051,56

Rozpočet
na rok 2020
332 110,00

Rozpočet
na rok 2021
224 610,00

Rozpočet
na rok 2022
224 610,00

226 071,96
2 980,00

224 610,00
107 500,00

224 610,00

224 610,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

1 998 300,63

2 029 107,72

2 112 312,03

1 840 129,49

1 798 451,14

1 943 962,03

1 696 167,46

1 654 489,11

1 800 000,00

143 962,03

143 962,03

143 962,03

157 159,94

230 040,62

167 150,00

20,78

142,47

150,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

848,39
9 850,46

6 245,19

147 288,70

7 000,00
160 000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1 011,20

615,96

1 200,00
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

1 998 300,63

2 029 107,72

2 112 312,03

453 413,08

499 661,11

510 000,00

453 413,08

499 611,11

510 000,00

18 581,59

48 670,71

17 312,03

864,00

864,00

900,00

449,79

28 634,00

4 472,43

1 544,90

1 412,03

12 795,37

17 627,81

15 000,00

1 526 305,96

1 480 775,90

1 585 000,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

7 024,07

1 771,78

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 826,39

5 321,80

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

12 795,37

19 172,71

Záväzky po lehote splatnosti

4 472,34

0,00
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2020

231 869,57

276 498,69

254 300,00

50 – Spotrebované nákupy

27 779,28

37 971,51

30 000,00

51 – Služby

23 044,67

27 080,88

25 000,00

52 – Osobné náklady

125 800,26

149 920,44

140 000,00

53 – Dane a poplatky

835,09

341,26

1 000,00

1 790,46

4 558,51

1 900,00

46 536,00

49 624,03

50 000,00

1 827,21

2 245,97

1 900,00

4 256,60

4 756,09

4 500,00

282 345,75

320 121,48

286 300,00

4 232,31

4 181,06

4 500,00

226 188,76

249 853,12

230 000,00

1 303,21

30,00

900,00

864,00

900,00

50 621,49

65 193,30

50 000,00

50 476,18

43 622,79

32 000,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok 50 476,18 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
2 48,52

MV SR

voľby, bežné výdavky

ÚPSVaR

školstvo, príspevok na stravu

OÚ B. Bystrica

školstvo, fin. prostr. pre 5-ročné deti

ÚPSVaR

Projekty cez ÚPSVaR

MV SR

evidencia obyvateľstva

ÚPSVaR

školstvo, školské potreby

49,80

MV SR

bežné výdavky-star. o život. prostredie

69,55

ÚPSVaR

detské prídavky

Fond na podporu
umenia
Úrad vlády SR

nákup knižných jednotiek, Obecná knižnica

1 000,00

nákup športového oblečenia, športového vybavenia
na ihrisko

3 000,00

2 143,20
901,00
9 840,16
266,72

874,26

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN z 15.02.2007
č. 11 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ P. Dravce

bežné výdavky na turnaj

YMCA PD

dotácia na letný anglický tábor

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

4 026,89
300,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
- zhotovenie prípojky na splaškovú kanalizáciu.
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu

-

dobudovanie kanalizačných prípojok

-

vybudovanie autobusových zastávok

-

kamerový systém obce

-

rekonštrukcia verejného rozhlasu

-

rekonštrukcia strechy Materskej školy

-

výmena interiérového zariadenia kuchyne v kultúrnom dome

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval:
obce

Lívia Gášpárová

Predkladá: Atilla Papp – starosta

V Panických Dravciach dňa: 13.05.2020

Prílohy:
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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