ZÁPISNICA
z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
14. mája 2020 vo štvrtok zo začiatkom o 19:00 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. Krízový štáb – informácia v súvislosti COVID 19.
3. Schválenie VZN o podmienkach poskytnutia dotácií z prostriedkov obce Panické
Dravce.
4. Záverečný účet rok 2019 – návrh.
5. Výročná správa rok 2019 – návrh.
6. Rôzne.
7. Diskusia, záver.
K bodu 1 programu OZ
Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ. Kontrola uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Zasadanie otvoril starosta obce, Atilla Papp. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce a pracovníčku obecného úradu. Po otvorení
rokovania pán starosta konštatoval, že 6 poslancov obecného zastupiteľstva je
prítomných (nie je prítomný pán Atila Berky), zasadnutie je uznášania schopné.
Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:
Zapisovateľ
: Lívia Gášpárová
Overovatelia

:

Pavel Horniak
Mgr. Edita Baityová
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z
predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie č. 11 – plní sa - časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce na rok 2020.
Uznesenie č.11 – kultúrne a športové podujatia neboli uskutočnené v dôsledku
vyhlásenia núdzového stavu dňa 16. marca 2020 COVID 19.

Poslanci OZ kontrolu uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu 2 programu OZ
Krízový štáb – informácia v súvislosti COVID 19.
Starosta obce informoval poslancov s prijatými opatreniami v súvislosti COVIDU-19.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 vyhlásila podľa článku 5 ods. l
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu dňom 16. marca 2020 od 06:00 h.
núdzový stav. Toto opatrenie je dôležitým nástrojom na ochranu života a zdravia
osôb so šírením ochorení COVID-19 v Slovenskej republike.
Naša obec vykonala rôzne opatrenia proti šíreniu tejto choroby, ako nákup ochranných
rúšok pre všetkých obyvateľov obce, kontrolu dodržiavania povinnej karantény,
prostredníctvom obecného rozhlasu informovala občanov s dôležitými opatreniami,
ktoré je potrebné dodržiavať proti šíreniu COVIDU-19.
Poslanci OZ informáciu v súvislosti COVIDU-19 berú na vedomie.
K bodu 3 programu OZ
Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov obce.
Starosta obce v skratke zhrnul návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce, ktorý bol na minulom zasadnutí OZ prejednaný a dal
hlasovať o jeho schválenie.
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť
postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov obce.
Poslanci hlasovali o VZN č.1/2020:
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 4 programu OZ
Záverečný účet rok 2019 – návrh.
Lívia Gášpárová informovala prítomných poslancov s hospodárením obce za rok
2019. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.
Podrobne bol prečítaný rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2019. Výsledkom
hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok v sume 43 006,73 EUR, ktorý sa
navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.
Návrh záverečného účtu je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e návrh záverečného účtu obce
za rok 2019 počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.

K bodu 5 programu OZ
Výročná správa rok 2019 – návrh.
Lívia Gášpárová, oboznámila poslancov s obsahom výročnej správy za rok 2019.
Začiatok výročnej správy tvorí úvodné slovo starostu obce. Ďalej sú vo výročnej správe
uvedené nasledovné údaje: identifikačné údaje, organizačná štruktúra obce, základná
charakteristika obce, výchova a vzdelávanie, informácia o vývoji obce z pohľadu
rozpočtovníctva, účtovníctva a významné investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj.
Návrh individuálnej výročnej správy je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e návrh výročnej správy obce
za rok 2019 počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
K bodu 6 programu OZ
Rôzne
Starosta obce hovoril o jednotlivých stavebných prácach, kde je sklz kvôli pandémii
COVID-19.
Ing. arch. Tóthová Ž. sa pýtala, ktoré kultúrne podujatia budú realizované.
Pán starosta odpovedal, že Stretnutie Dravčanov ani Deň detí nebude. Ostatné
akcie sa budú riešiť v súvislosti s vydanými opatreniami COVIDU-19.
BBSK už informovala obce, že dotácie nebude poskytovať.
Starosta obce hovoril, že na výmenu strechy a zateplenie Materskej školy v obci je
podaná žiadosť o dotáciu, kde ešte nebolo doručené oznámenie o poskytnutí alebo
zamietnutí dotácie.
Pán starosta hovoril o verejnom vodovode v obci, kde ako začiatočné štádium, je
potrebná projektová dokumentácia. Ďalej hovoril, že obchod s rozličným tovarom sa
otvorí a prevádzkovateľom bude majiteľ budovy Papp Mikuláš.
Poslanci dali návrh na zmenu začiatku zasadnutí OZ v letnom období a to na 18.00 hod.
ktorý bol schválený.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÍ: 1

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.
9. zasadnutie OZ je naplánované na 16. júla 2020 so začiatkom o 18:00 hod.

D. a. h.

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Pavel Horniak

II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová

UZNESENIE 12/2020
z ôsmeho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14. 5. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program ôsmeho riadneho zasadnutia OZ.
2. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov obce.
3. Zmenu začiatku zasadnutí OZ v letnom období na 18.00 hod.

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1.
2.
3.
4.

Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Krízový štáb – informáciu v súvislosti COVID 19.
Záverečný účet rok 2019 – návrh.
Výročnú správu rok 2019 – návrh.

I. overovateľ: Pavel Horniak

II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová

Starosta obce Papp Atilla

