
 
                                                                                               
                                                                                                

 

Z Á P I S N I C A                     
 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

17. septembra  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.  

      2.   Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice. 

3.   Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2020. 

4.   Rozpočtové opatrenia na rok 2020.  

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

6.   Realizácia plánovaných investícií. 

7.   Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí – prehodnotenie. 

8.   Odpadové hospodárstvo obce.       

      9.   Rôzne. 

    10.   Diskusia, záver. 

     

K bodu 1 programu  a k bodu 2 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      :      Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :       Peter Osa            

                                            Tímea Hoľková             

          Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

          predchádzajúceho zasadnutia: 

 

    Uznesenie č. 13 – plní sa  - vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

    obecného vodovodu.     

    Uznesenie č.13 – plní sa – na základe súhlasu pozostalých bolo hlásené v miestom  



 
                                                                                               
                                                                                                

 

    rozhlase úmrtie občana a dátum rozlúčky so zosnulým.       

        

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

 

K bodu 3 programu OZ  

 

    Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2020.  

 

    L. Gášpárová oboznámila poslancov s hospodárením obce za I. polrok 2020. 

    Celkové čerpanie príjmov je vo výške 164 334,78 €, čo predstavuje 47 % čerpanie. 

    Výdavky boli čerpané vo výške  140 239,80 € , čo predstavuje 42 % čerpanie. 

     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 24 094,98 € je prebytok  rozpočtového 

     hospodárenia obce za I. polrok 2020.  

       

    Poslanci OZ správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2020 berú na vedomie.       

 

K bodu 4 programu OZ  

            

          Rozpočtové opatrenia na rok 2020. 

               

          L. Gášpárová prečítala rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali výdavkov rozpočtu obce. 

          Boli vypracované rozpočtové opatrenia v súlade s ustanovením zákona o rozpočtových  

          pravidlách  pod číslo 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, kde presunom rozpočtových 

          prostriedkov medzi položkami sa celkové príjmy a výdavky rozpočtu nemenili. 

                      

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia pod číslom 1/2020,2/2020, 

          3/2020, 4/2020.     

       

K bodu 5 programu OZ  

 

           Informácia o priebehu menších obecných služieb (MOS). 

 

      Starosta obce hovoril o priebehu vykonávania menších obecných prác. Obec 

      má len 15 pracovníkov, ktorí pracujú na obecných verejných priestranstvách. 

      Z toho dôvodu bolo nutné zamestnať na dohodu  pracovníkov na kosenie 

      verejných priestranstiev, ihriska a cintorína.    

      Pracovníci vykonávajú výkopové práce pre autobusové zastávky. Pozbierali sa vrecia 

      s pieskom, ktoré boli potrebné pri povodni a sú uskladnené pre prípad ďalšieho použitia.          

      ÚPSVaR pripravuje projekty na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, ktoré budú 

      aktuálne asi len od januára 2021. 

      Poslanci OZ v tomto bode mali pripomienky k pracovnému výkonu pracovníkov MOS. 

       

    

      Poslanci OZ informáciu o priebehu MOS berú na vedomie.    

       

 

 

 

 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

K bodu 6 programu OZ  

 

Realizácia plánovaných investícií 

 

Starosta obce informoval poslancov o stavebných prácach v obci. 

Autobusové zastávky – zvára sa konštrukcia, vykonávajú sa výkopové práce. 

Berky A. mal pripomienku k hornej zastávke, že obrubníky budú vyčnievať do cesty, 

či je to dovolené. 

Rekonštrukcia strechy MŠ P. Dravce – prebehlo výberové konanie, ktoré vyhrala  

fyzická osoba živnostník Roman Vaculčiak -ROVA. Stavebné práce prebiehajú 

počas prevádzky MŠ. Počas rekonštrukcie spadol strop pri vchode, s čím sa nepočítalo, 

tým sa stavebné práce predĺžili. 

OZ malo pripomienky k stavebným prácam, že sa konajú počas prevádzky MŠ. 

Starosta obce odpovedal, že je to prejednané s riaditeľkou MŠ, deti nie sú v ohrození, 

a okrem toho boli rizikové faktory, ktoré ovplyvňovali začatie stavebných prác, a to 

daždivé počasie.    

Verejný vodovod – musí prebehnúť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej   

 dokumentácie. 

 Berky A. sa opýtal pána starostu, či sa nedá použiť starý projekt. 

 Starosta obce odpovedal, že nie, je to územné rozhodnutie z roku 2000, čo bolo treba 

 obnovovať každé tri roky, a to sa neuskutočnilo. 

 Starosta obce ďalej hovoril o problémoch s kanalizáciou. Občania, ktorí majú zavedenú 

 prípojku na kanalizáciu, nie sú pripojení. Poslanci OZ sa vyjadrili, že treba občanom   

 poslať upozornenie aj s výškou pokuty, ak sa na prípojku nepripoja.    

     

K bodu 7 programu OZ  

 

      Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí – prehodnotenie. 

 

            Starosta obce hovoril o protiepidemiologickej situácii COVID – 19. Sú vydané 

       rôzne opatrenie, ktoré je potrebné dodržať, a z toho dôvodu spoločenské podujatie 

       úcta k starším sa konať nebude. 

       Poslanci sa k tomuto bodu vyjadrili nasledovne: treba rozposlať blahoželania a nakúpiť 

       sladkosti do hodnoty  5,00 €. 

       V mesiaci november sa ešte prehodnotí Mikuláš 2020.   

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup vecného daru – Úcta k starším, v hodnote  

       do 5,00 €.  

        

       Hlasovanie: ZA:  6         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 1       

      

K bodu 8 programu OZ 

 

         Odpadové hospodárstvo obce 

          

         V našej obci zber a odvoz komunálneho odpadu vykonáva zberová spoločnosť 

      Brantner Gemer s.r.o. R. Sobota, ktorému tento rok končí zmluva s obcou.  

      Starosta obce hovoril poslancom, že je potrebné prehodnotiť odpadové hospodárstvo 

      a rozhodnúť sa o uzatvorení zmluvného vzťahu s touto, alebo inou zberovou  

      spoločnosťou.               



 
                                                                                               
                                                                                                

 

       

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpadové hospodárstvo.  

   

      Rôzne  

 

     Starosta obce hovoril, že bol orezaný strom pri rodinnom dome súp. č. 127 Kaličiak, 

     ktorý ohrozoval strechu, na ceste smerom na smetisko boli opílené konáre prečnievajúce 

     na cestu. 

     Po rekonštrukcii obecného rozhlasu sú uskladnené reproduktory, ktoré je možné ponúknuť 

     na odpredaj. 

     Komisia verejného poriadku riešila susedský spor medzi občanmi - Tomáš Kertész,   

     Amzler Vojtech a Kertészová Marta.   

     Plánuje sa zásyp výtlkov na Pionierskej ulici. 

      

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.  

     11. zasadnutie OZ je naplánované na 12. novembra 2020 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Peter Osa                                          II. overovateľ: Tímea Hoľková                                                                                                                                                                                                                                                 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

U Z N E S E N I E  1 4 / 2 0 2 0  

          z desiateho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. 9. 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1.  Program desiateho zasadnutia OZ.  

            2.  Nákup vecného daru z príležitosti – Úcta k starším, v hodnote do 5,00 €.    

   

          

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.   Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2020. 

      4.   Rozpočtové opatrenia na rok 2020.             

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

      4.   Odpadové hospodárstvo obce.       

 

       

   

       

 

 

 

I. overovateľ: Osa Peter                               II. overovateľ: Tímea Hoľková 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               
                                                                                                

 
 


