
 
 
                                                                                               
 

 

Z Á P I S N I C A                     
 

 

z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

16. júla  2020 vo štvrtok zo začiatkom o 18:00 hod., zvolaná podľa § 12 ods. odst. 2 

písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. Zákon 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. Určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice. 

2.   Krízový štáb – informácia o vyhlásených stupňoch Povodňovej aktivity. 

3.   Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019. 

4.   Záverečný účet rok 2019 – schválenie.  

5.   Výročná správa rok 2019 – schválenie. 

6.   Informácia o investíciách (MŠ-oprava strechy , autobusové zastávky, Verejný 

      vodovod-projekt, Rekonštrukcia obecného rozhlasu). 

7.   Informácia o priebehu menších obecných služieb (MOS).  

8.   Rôzne. 

9.   Diskusia. 

    10.   Záver. 

 

K bodu 1 programu OZ  

 

Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ. Kontrola uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

             

          Zasadnutie 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 ( neprítomný pán P. Horniak-nemoc), 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      :      Dušan Gibaľa   

                                                                                 

          Overovatelia    :       Žofia Tóthová, Ing. arch.            

                                            Dušan Gibaľa             

          Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

          predchádzajúceho zasadnutia: 



 
 
                                                                                               
 

 

 

    Uznesenie č. 12 – plní sa  - časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva    

    obce na rok 2020. 

    Uznesenie č.12 – plní sa -  VZN o podmienkach poskytovania dotácií z finančných   

    prostriedkov obce. 

    Uznesenie č. 12 – plní sa - zmena začiatku zasadnutí OZ v letnom období na 18.00 hod.  

       

    Poslanci OZ kontrolu uznesenia z ôsmeho zasadnutia OZ vzali na vedomie.  

 

K bodu 2 programu OZ  

 

    Krízový štáb – informácia o vyhlásených stupňov Povodňovej aktivity.  

 

    Starosta obce informoval poslancov o vyhlásených stupňoch povodňovej aktivity, 

    ktoré trvalo od 20.06.2020 – 26.06.2020. Bol vytopený rodinný dom p. Hukkeľa- 

    - dvor, studňa, u p. Róthovej -dvor, studňa, u p. Kertésza – pivnica, dvor, u p. Szabóa- 

    dvor. Bolo podané hlásenie o povodňovej situácii všetkým zložkám vyššieho stupňa, 

    a to krízovému štábu, hasičskému zboru, poľnohospodárom. Starosta obce zabezpečil 

    piesok a vrecia, čo sa použilo na zamedzenie prívalu vody na ohrozené rodinné domy. 

    Vyzdvihol prácu obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na tejto záchrannej akcii. 

       

    Poslanci OZ informáciu o činnosti krízového štábu berú na vedomie.       

 

K bodu 3 programu OZ 

  

           Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019. 

   

          Hlavný kontrolór obce Ing. A. Vajková prečítala stanovisko k Záverečnému účtu 

          obce za rok 2019. 

          Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej       

          samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení   

          súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. Predložený návrh záverečného účtu obce  

          obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách  

          územnej samosprávy. 

          Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2019 prebytkové, možno    

          konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.  

          Hospodársky výsledok obce - prebytok navrhla použiť na tvorbu rezervného fondu 

            

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko   

          k  Záverečnému účtu za rok 2019. 

       

K bodu 4 programu OZ 

      

     Záverečný účet rok 2019 – schválenie. 

 

     Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

     Podrobne bol prečítaný na minulom zasadnutí OZ  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. 

      

           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez    

           výhrad. 

 

         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok   

         2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške   43 006,73 EUR. 

     

K bodu 5 programu OZ  

 

Výročná správa rok 2019 – návrh. 

       

Návrh individuálnej výročnej správy bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce. Počas zverejnenia obec nezaznamenala žiadne pripomienky od občanov. 

 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   výročnú správu  obce za rok 2019 počtom hlasov 

všetkých prítomných poslancov.  

                   

K bodu 6 programu OZ  

 

Informácia o investíciách (MŠ-oprava strechy , autobusové zastávky, Verejný 

vodovod-projekt, Rekonštrukcia obecného rozhlasu. 

 

Starosta obce informoval poslancov o stavebných prácach v obci. 

Rekonštrukcia strechy MŠ P. Dravce – vypísané výberové konanie, otváranie obálok 

bude dňa 27.07.2020. 

Bola vykonaná rekonštrukcia obecného rozhlasu, čo bolo financované z dotácie. 

Realizuje sa výstavba autobusových zastávok. Výhradu k výstavbe autobusovej zastávky 

má Ing. Peter Gášpár, ktorý nesúhlasí z výstavbou, nakoľko je pred jeho rodinným 

domom. Za týmto účelom vyriešenia sťažnosti bolo zvolané rokovanie, kde sa zúčastnili 

zástupcovia policajného zboru, OSC Lučenec, Okresný úrad Lučenec, BBSK-Banská 

Bystrica, SAD Lučenec a starosta obce Panické Dravce. O výsledku rokovania bude 

informovať OZ primeranou formou. Výstavba hornej autobusovej zastávky je bez výhrad. 

Obecný vodovod – sú navrhnuté dve varianty výstavby. 

Prvá varianta je s vodojemom nad obcou Panické Dravce a druhá je napojenie priamo na 

vodovod z Lučenca. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, kde uchádzač 

bude vybratý na základe výberového konania. Predpokladaná cena je cca 30 000,00- 

40 000,00 EUR. Po diskusii ohľadom výstavby vodovodu OZ ukladá starostovi 

zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie obecného vodovodu.  

 

K bodu 7 programu OZ  

 

      Informácia o priebehu menších obecných služieb (MOS). 

 

      Starosta obce hovoril o priebehu vykonávania menších obecných prác, ktoré sa    

      vykonávajú priebežne podľa počtu pracovníkov, aj  s miernym sklzom, nakoľko 

      sa uchádzači o zamestnanie sa zamestnali, tým máme menej pracovných síl a práce 

      trvajú dlhšie.  



 
 
                                                                                               
 

 

       Poslanci OZ informáciu o priebehu MOS berú na vedomie.       

        

K bodu 8 programu OZ 

        

      Rôzne  

 

     Starosta obce hovoril, že sa uskutoční anglický letný tábor pre deti od 03.08.2020 –  

     07.082020, čo usporiada Bratská jednota babtistov P. Dravce. Kvôli pandémie COVID 19  

     je obmedzený počet prihlásených na 70 detí. Lektori kvôli COVIDU 19 budú len zo   

     Slovenska. 

     Osa P. – futbalové družstvo je prihlásené do súťaže a turnaj začína 2.08.2020. Je možné 

     založiť žiacke družstvo. Je potrebné urobiť prieskum, či by rodičia boli ochotní  

     spolupracovať pri činnosti družstva. 

     Starosta obce ďalej spomenul, že p. Krištofík, ktorý staval plot medzi kultúrnym domom 

     a jeho rodinným domom sa vzdal finančnej čiastke, ktoré mu navrhla obec podľa  

     uznesenia č.7/2019 zo dňa 06.06.2019 v bode A/8 na spolufinancovanie plotu.  

     Gibaľa  D. – jarky okolo obecných ciest sú znečistené, zaburinené, zo stromu do jarku 

     padajú konáre, ktoré hatia odtok vody pri väčších dažďoch. Navrhol, aby pracovníci 

     MOS častejšie čistili jarky, opilovali konáre. Je potrebné pri rodinnom dome u p. Kaličiaka 

    orezať strom, alebo úplne vyrúbiť. 

    Tóthová Ž. – na ceste sú hlboké výtlky, je mierne prepadnutá cesta. Je potrebné to opraviť, 

     aby sa predišlo prípadným škodám na majetku. 

     Hoľková T.-  navrhuje vyhlásenie v miestnom rozhlase úmrtie občana, dátum smútočného 

     obradu, nakoľko občania nie sú informovaní a nevedia sa zúčastniť poslednej rozlúčky. 

     Poslanci OZ poverili starostu obce aby riešil tento návrh s v zmysle Zákona č. 18/2018   

     Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   

     Verejné  a kultúrno-spoločenské podujatia v čase pandémie COVID 19 organizované  

     obcou sa konať nebudú, až do odvolania obecným zastupiteľstvom. 

      

K bodu 9,10 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.  

10. zasadnutie OZ je naplánované na 17. septembra 2020 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Žofia Tóthová Ing. arch.            II. overovateľ: Dušan Gibaľa                                                                                                                                                                                                                                                 



                                                                                               
 

 

 

U Z N E S E N I E  1 3 / 2 0 2 0  

          z deviateho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16. 7. 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1.  Program deviateho zasadnutia OZ.  

            2.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez    

                 výhrad.  

          3.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za       

               rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške   43 006,73 EUR. 

      4.  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   výročnú správu  obce za rok 2019.               

   

          

B)  b e r i e    n a   v e d o m i e : 

 

1.   Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

      2.   Krízový štáb – informáciu o činnosti v obci: Vyhlásenie a odvolanie 

            stupňa povodňovej aktivity III. a II.  

      3.   Informáciu o priebehu menších obecných služieb (MOS).   

      4.   Informáciu o organizovaní anglického letného tábora pre deti, činnosť v oblasti 

            športu, ktorú predniesol p. Osa P.   

            5.   Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k  Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

       

   

      C)  u k l a d á: 

    

            1.  Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

                  obecného vodovodu. 

 

    

      D)  p o v e r u j e: 

    

            l.   Starostu obce, aby zabezpečil hlásenie v obecnom rozhlase o úmrtí občana 

                 obce a dátum poslednej rozlúčky na základe súhlasu pozostalých.   

 

 

 

 

I. overovateľ: Žofia Tóthová Ing. arch.        II. overovateľ: Dušan Gibaľa 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 
 


