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Z Á P I S N I C A                     
 

z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

12. novembra  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.   Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

      stavebné odpady na rok 2021.  

4.   Návrh miestnych poplatkov na rok 2021.  

5.   Návrh rozpočtu na obdobie 2021-2023.  

6.   Schválenie jednotnej tvorby PHSR na územie UMR (Udržateľný mestský rozvoj)   

      mesta Lučenec a členstvo v UMR.  

7.   Schválenie zmluvy medzi obcou Panické Dravce a EZUS Údolie Ipľa a finančnej   

      spoluúčasti na projekte „Vybavenie kuchyne kultúrneho domu“. 

8.   Schválenie zmluvy medzi obcou P. Dravce a Mestom Lučenec o zriadení spoločného 

      stavebného úradu (MsÚ Lučenec). 

9.   Návrh zmluvy medzi obcou P. Dravce a zberovou spoločnosťou BRANTNER  

      GEMER s.r.o.. 

    10.   Informácie o protiepidemiologických opatreniach COVID 19.       

    11.   Informácie o investíciách (vodovod Zmluva o odstúpení investora StVS B. Bystrica, 

            autobusové zastávky AZ-1, AZ-2). 

    12.   Rôzne. 

    13.   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   
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          Overovatelia    :      Atila Berky            

                                           Mgr. Edita Baityová             

          Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

          predchádzajúceho zasadnutia: 

     -    nákup vecného daru z príležitosti – Úcta k starším, v hodnote do 5,00 €, čo 

          bude zabezpečené v mesiaci december.   

    

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

 

K bodu 3 programu OZ  

 

    Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

    stavebné odpady na rok 2021.  

  

   Starosta obce prečítal návrh dane z nehnuteľnosti na rok 2021. Do daní za nehnuteľnosť 

   patrí daň z pozemkov, daň za stavby, daň z bytov, daň za psa, daň za užívanie verejného  

   priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty – daň sa neurčuje, daň za 

   nevýherné hracie prístroje. Poslanci po prehodnotení ročných sadzieb daní sa vyjadrili, 

   aby sadzby nezmenili, zvýšila sa jedine daň za psa na 5,00 €.   

   Návrh dane z nehnuteľnosti je prílohou č. 1 zápisnice. 

   Ďalšou témou boli poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Vývoz 

   komunálneho odpadu uskutočňuje spoločnosť BRANTNER Gemer s. r. o. R. Sobota. 

   Starosta obce informoval poslancov, že od roku 2021 sa zvyšujú sadzby za odvoz KO 

   a aj paušálny poplatok za uloženie KO. Obec aj tento rok má vysoké výdavky za zber 

   a odvoz KO.  

   Starosta obce aj s poslancami OZ diskutovali o možných riešeniach, či pristúpiť na  

   množstevný zber, znížiť periodicitu vývozu KO, zvýšiť cenu vriec s logom  

   BRANTNER. Po prehodnotení naďalej ostáva za vývoz KO paušálny poplatok na  

   osobu/rok, ktorý navrhli zvýšiť  na 15,00 € na osobu.  

   Návrh miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je prílohu 

   č.1 zápisnice. 

   Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a  

   drobné stavebné odpady na rok 2021 je zverejnený na webovej stránke obce a na   

   úradnej tabuli obce. 

 

  OZ schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad 

        a drobné stavebné odpady na rok 2021.  

 

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

 

K bodu 4 programu OZ  

 

         Návrh miestnych poplatkov na rok 2021. 

 

   Starosta obce hovoril aj o poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou  

   kanalizáciou. Obec má aj na tieto služby vysoké výdavky. V roku 2020  sa platí  

   poplatok vo výške 11,00 € na osobu/rok. Poslanci navrhujú zvýšiť stočné na 14,00 € 

   na osobu.    Návrh poplatkov za stočné je prílohou č. 1 zápisnice.  

   Návrh ďalších miestnych poplatkov pre obec Panické Dravce, s ktorými starosta obce  

   oboznámil poslancov  je uvedený tiež v prílohe č.1 tejto zápisnice.  
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   OZ schvaľuje návrh miestnych poplatkov na rok 2021. 

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

     

K bodu 5 programu OZ  

            

          Návrh rozpočtu na obdobie 2021-2023. 

               

          L. Gášpárová prečítala na rok 2021 s výhľadovým rozpočtom na roky 2022-2023. 

          Rozpočet obsahuje príjmovú časť, ktorá sa člení na daňové príjmy, nedaňové príjmy,  

          ďalšie admin. poplatky a iné poplatky čo tvorí bežný príjem rozpočtu. Ďalej zahŕňa           

          transfery v rámci verejnej správy a finančné operácie.  

          Celkový príjem rozpočtu je vo výške 367 350,00 €. 

          Výdavková  časť rozpočtu je podrobne rozpísaná podľa jednotlivých ekonomických 

           klasifikácií. Celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 361 110,00 €, čiže je navrhnutý  

           prebytkový rozpočet na rok 2021. 

           Návrh rozpočtu je zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. 

 

           Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadovým rozpočtom na roky  

           2022-2023. 

     

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

                          

               

K bodu 6 programu OZ  

 

   Schválenie jednotnej tvorby PHRSR na územie UMR (Udržateľný mestský rozvoj)   

   mesta Lučenec a členstvo v UMR.  

     

          Starosta obce informoval poslancov, že primátorka mesta Lučenec inicializovala     

          Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja viacerých obcí. Sú tu združené susediace  

          miestne obce. Toto združenie má pomáhať  obciam pri uchádzaní dotácií na regionálny       

          rozvoj.       

          UMR – Udržateľný mestský rozvoj - obec bude partnerom tohto memoranda a bude 

          sa podieľať na príprave a implementácii UMR Lučenec.  

 

          Poslanci hlasovali o jednotnej tvorbe PHRSR a o členstve  v UMR. 

   

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

       

K bodu 7 programu OZ  

 

    Schválenie zmluvy medzi obcou Panické Dravce a EZUS Údolie Ipľa a finančnej   

    spoluúčasti na projekte „Vybavenie kuchyne kultúrneho domu“. 

   

         Starosta obce hovoril o zmluve medzi obcou a EZUS Údolie Ipľa a finančnej spolupráci 

         na projekte - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu.  

         Plánuje sa zakúpiť do kuchyne kultúrneho domu umývačka riadu, hrnce, kuchynský  

         robot , sporák a iné kuchynské pomôcky. 

        Verejné obstarávanie sa bude konať v Maďarsku. 
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       OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi obcou P. Dravce a EZUS na Vybavenie   

       kuchyne kultúrneho domu a schvaľuje spoluúčasť na projekte vo výške 400,00 €.  

 

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

           

K bodu 8 programu OZ 

  

Schválenie zmluvy medzi obcou P. Dravce a Mestom Lučenec o zriadení spoločného 

stavebného úradu (MsÚ Lučenec). 

 

Starosta obce hovoril o zmluve medzi obcou a mestom Lučenec o zriadení spoločného 

stavebného úradu, ktorá sa len obnovuje. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie 

výkonu prenesených úloh štátnej správy, čo sa týka územného plánovania a stavebného 

poriadku (stavebný zákon) do pôsobnosti MsÚ Lučenec. 

 

Poslanci OZ schvaľujú zmluvu medzi obcou P. Dravce a mestom Lučenec o zriadení 

spoločného stavebného úradu. 

 

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

 

K bodu 9 programu OZ 

 

Návrh zmluvy medzi obcou P. Dravce a zberovou spoločnosťou BRANTNER  

GEMER s.r.o. . 

   

     Nakoľko sa v roku 2021 mení cenová relácia služieb v odpadovom hospodárstve 

     starosta obce informoval poslancov OZ s obsahom zmluvy medzi spoločnosťou  

     BRANTNER GEMER s. r. o.  a obcou P. Dravce o zabezpečení služieb 

     v odpadovom hospodárstve, realizácii zberu a výkupu komunálneho odpadu.   

     Zmluva obsahuje prílohu, kde je rozpísaná cenová ponuka služieb, ktorú pán starosta 

     poslancom prečítal. 

     Zmluva sa môže uzatvoriť na obdobie od 2-5 rokov. 

 

     OZ  schvaľuje návrh zmluvy v odpadovom hospodárstve a realizáciu zberu komunálneho 

     odpadu medzi obcou P. Dravce a BRANTNER GEMER s. r. o. .  

 

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

                 

K bodu 10 programu OZ 

 

     Informácie o protiepidemiologických opatreniach COVID 19.  

 

    Starosta obce informoval poslancov s priebehom celoplošného testovania COVID 19, 

    ktoré prebehlo v našej obci 31.10. 2020 -01.11.2020. Celkové výdavky obce boli vo 

    výške 1 013,00 €, čo obec požiadala Ministerstvo vnútra o refundáciu.  

    Poďakoval sa za odvedenú prácu. Ďalej spomenul, že sponzorom na občerstvenie bol 

    p. Tamáš. 

 

   OZ berie na vedomie informácie o protiepidemiologických opatreniach  COVID 19.       
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K bodu 11 programu OZ 

 

Informácie o investíciách (vodovod Zmluva o odstúpení investora StVS B. Bystrica, 

autobusové zastávky AZ-1, AZ-2). 

  

    Starosta obce hovoril, že na vybudovanie vodovodu v obci je potrebné zapožičať 

    časť projektovej dokumentácie „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ od StVS   

    Banská Bystrica. Následne treba urobiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektu 

    na výstavbu vodovodu v obci.  

    V zmluve je uvedené, že obec po uvedení verejného vodovodu do užívania uzatvorí 

    s StVS a. s., budúcu kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva. Kúpna cena je určená dohodou 

    zmluvných strán vo výške 35,00 €.  

 

    OZ schvaľuje zmluvu č. 0768/2020 o poskytnutí časti projektovej dokumentácie Stavby, 

    o podmienkach postúpenia práva a povinnosti stavebníka k časti stavby, o podmienkach 

    a spôsobe zabezpečenia realizácie časti Stavby, a o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na 

    časť Stavby( Verejný vodovod obce Panické Dravce).  

 

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

 

   Pán starosta hovoril, že výstavba autobusových zastávok je zastavená. Pán Gášpár podal 

   odpor proti výstavbe prístrešku na zastávke AZ 2. Výstavba tejto autobusovej zastávky 

   bola schválená obecným zastupiteľstvom v roku 2019 uznesením číslo 6.  

   Na výstavbu zastávok obec má dotáciu vo výške 14 000,00 €, čo treba vyúčtovať do konca 

   roka 2020. Obec požiadala Ministerstvo financií o predĺženie tejto lehoty do konca roka  

   2021. Zastávka bude vybudovaná blízko plynovodu, preto obec potrebuje vyjadrenie 

   od SPP, že súhlasí s výstavbou. 

 

K bodu 12 programu OZ 

 

 Rôzne. 

 

   Poslanci OZ ešte prehodnotili kultúrne podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v novembri 

   a v decembri. Deň úcty k starším sa vyrieši nákupom sladkostí v hodnote do 5,00 €. 

   Mikuláš 2020 sa organizovať kvôli COVID 19 nebude.  

   Pán starosta -  hovoril o mobilnom predaji mäsových výrobkov v obci, a to každý piatok. 

   P. Hegedűš chce odkúpiť pozemky od SPF a požiadal obec o vydanie stanoviska, že na 

   pozemkoch, ktoré sú uvedené žiadosti obec do budúcna neplánuje žiadnu výstavbu. 

 

   P. Tóthová – p. Hegedűš  pri spracovaní dreva na píle robí cez víkend dosť veľký hluk. 

 

   P.Starosta – od 5.11.2020 obsluhuje ČOV P. Dravce p. Sojka Peter. Ďalej spomenul, 

   že od 01.01.2021 bude zavedené povinné odovzdávanie kuchynského odpadu. 

K bodu 13 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  
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     a zasadnutie OZ ukončil.  

     12. zasadnutie OZ je naplánované na 10. decembra 2020 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Atila Berky                             II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová                                                                                                                                                                                                                                                 
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U Z N E S E N I E  1 5 / 2 0 2 0  

          z jedenásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12. 11. 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program jedenásteho zasadnutia OZ.  

      2. Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

          stavebné odpady na rok 2021.  

      4. Návrh miestnych poplatkov na rok 2021.  

      5. Návrh rozpočtu na obdobie 2021-2023.  

      6. Schválenie jednotnej tvorby PHSR na územie UMR (Udržateľný mestský rozvoj)   

          mesta Lučenec a členstvo v UMR.  

      7. Zmluvu medzi obcou Panické Dravce a EZUS Údolie Ipľa a finančnej   

          spoluúčasti na projekte „Vybavenie kuchyne kultúrneho domu“. 

      8. Zmluvu medzi obcou P. Dravce a Mestom Lučenec o zriadení   

          spoločného stavebného úradu (MsÚ Lučenec). 

      9. Návrh zmluvy medzi obcou P. Dravce a zberovou spoločnosťou BRANTNER  

          GEMER s.r.o.. 

          10. OZ schvaľuje zmluvu č. 0768/2020 o poskytnutí časti projektovej dokumentácie   

                Stavby, o podmienkach postúpenia práva a povinnosti stavebníka k časti stavby,  

                o podmienkach a spôsobe zabezpečenia realizácie časti Stavby, a o uzatvorení  

                budúcej kúpnej zmluvy na časť Stavby( Verejný vodovod obce Panické Dravce).  

 

           

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

 

             1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  

 2. Informácie o protiepidemiologických opatreniach a celoplošnom testovaní, ktoré sa      

     uskutočnilo v obci v dňoch 30.10.2020- 01.11.2020.     

             3. Informácie o investíciách, Verejný vodovod obce Panické Dravce, autobusové   

                 zastávky AZ-1, AZ-2. 

 

       

 

 

 

I. overovateľ: Atila Berky               II. overovateľ: Mgr. Edita Baityová 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 

 
 


