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Z Á P I S N I C A                     
 

z pätnásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

8. júla 2021 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, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, oboznámenie sa s návrhom  

      programu zasadnutia OZ. 

      2.   Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

      3.   Voľba hlavného kontrolóra obce Panické Dravce. 

      4.   Schválenie kúpnej zmluvy za parcelu pod navrhovanou vodomernou šachtou   

            prívodného potrubia „ Vodovod Panické Dravce“ 

      5.   Schválenie žiadosti o finančný príspevok na anglický letný tábor.  

6.   Schválenie návrhu inventarizačnej komisie-vyradenie opotrebovaného hmotného   

      majetku obce.  

7.   Investície, opravy.  

8.   Návrh kultúrno-spoločenských a športových podujatí.      

      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 4 poslanci obecného zastupiteľstva sú    

    prítomní , zasadnutie  je uznášania schopné. Neprítomní poslanci p. Hoľková, p. Osa  

    a p. Berky sa ospravedlnili. 

 

    Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3          

    Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:  

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Mgr. Edita Baityová,  Ing. arch. Žofia Tóthová       

                                            

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

    predchádzajúceho zasadnutia:     

   

    - záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie. 

    - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

      vo výške 25 481,07 €. 

    - VZN o chove, vodení a držaní psov. 
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      - VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska  

          obce. 

      - návrh inventarizačnej komisie obecného majetku.  

      - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.             

      - plnenie rozpočtu k 31.03.2021. 

      - stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020. 

      - výročná správa za rok 2020.  

 

Starosta obce ku každému bodu vysvetlil akým spôsobom  sa uznesenie plní. 

 

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

 

K bodu 3 programu OZ  

    

      Voľba hlavného kontrolóra obce Panické Dravce. 

 

      Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce bola doručená jedna prihláška 

      na kontrolóra  od  p. Ing.  Anikó Vajkovej. Starosta  obce otvoril obálku, skontroloval či   

      obsahuje potrebné prílohy a skonštatoval, že prihláška obsahuje  všetky náležitosti.  

      Voľba hlavného kontrolóra prebehla verejným hlasovaním. 

 

      Poslanci OZ hlasovali o zvolení hlavného kontrolóra obce. 

 

     Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3   

       

K bodu 4 programu OZ  

 

    Schválenie kúpnej zmluvy za parcelu pod navrhovanou vodomernou šachtou   

    prívodného potrubia „ Vodovod Panické Dravce.“ 

 

    Starosta obce hovoril, že je potrebné odkúpiť pozemok pod navrhovanou vodomernou 

    šachtou prívodného potrubia „Vodovod Panické Dravce“. Vlastníkom pozemku na parcele 

    E-KN č. 604/2 o výmere 4255 m2 je p. Helena Šuleková, Panické Dravce 71. 

    Geometrickým plánom bola z horeuvedenej parcely oddelená novovytvorená parcela 

    C-KN č. 889/4 o výmere 20 m2, čo odkupuje obec a je potrebné určiť kúpnu cenu za  

    predávanú nehnuteľnosť.  OZ určilo cenu 5,00 € (slovom päť eur) za 1 m2 . 

    Celková kúpna cena pozemku bude 100,00 € (slovom Jednosto EUR). 

 

   Poslanci OZ hlasovali o kúpnej cene pozemku. 

    

   Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3   

   

K bodu 5 programu OZ  

 

 Schválenie žiadosti o finančný príspevok na anglický letný tábor.  

 

Cirkevný zbor BJB organizuje každý rok s účasťou amerických lektorov letný tábor pre 

deti. Na obec bola doručená žiadosť o finančný príspevok na tento anglický tábor. 

Starosta obce hovoril, že obec každoročne prispieva finančne na podporu tábora, 
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preto by sa mala určiť aj tohto roku výška príspevku.  

Poslanci OZ po diskusii k tomuto bodu schválili finančný príspevok vo výške  500,00 € 

(slovom päťsto EUR).  

 

Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3   

  

K bodu 6 programu OZ  

     

Schválenie návrhu inventarizačnej komisie-vyradenie opotrebovaného hmotného   

majetku obce.   

 

Inventarizačná komisia, ktorá bola schválená na minulom zasadnutí vykonala fyzickú 

inventúru a dala návrh na vyradenie opotrebovaného majetku, ktorý sa nachádza na 

Obecnom úrade, v Materskej škole a v Školskej jedálni v Panických Dravciach. 

P. Gášpárová prečítala podľa inventúrnej súpisky názov majetku na vyradenie. 

 

Poslanci OZ hlasovali o vyradení opotrebovaného majetku. 

 

Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3   

      

K bodu 7 programu OZ  

       

        Investície, opravy.  

 

       Starosta obce informoval prítomných, že pri dobudovaní kanalizácie v dĺžke cca 250 m je          

       potrebné urobiť sedem pretlakov. Cenová ponuka na tieto stavebné práce je od  

       spoločnosti  COSTRUO vo výške 92 964,65 €, a od spoločnosti SVOMA vo výške  

       80 341,78.              

       - verejný vodovod: prebiehajú geometrické práce 

       - verejné osvetlenie by sa malo postupne zrekonštruovať, rieši sa cenová ponuka  

       - merače rýchlosti: pri tejto téme sa poslanci vyjadrili, že na nasledujúcom  zasadnutí 

         sa  rozhodnú, či je potrebné vybudovať tieto merače. 

       - spoločnosť TEATRO má záujem v obci o zavedenie optického internetu.  

       Na základe projektu z ÚPSVaR Podpora zamestnanosti bola uzavretá pracovná zmluva   

       s tromi pracovníkmi na čistenie verejných priestranstiev. 

            

K bodu 8 programu OZ 

  

          Návrh kultúrno-spoločenských a športových podujatí.  

 

          K tomuto bodu bola otvorená diskusia, kde sa poslanci rozhodovali o uskutočnení 

          kultúrno-spoločenského podujatia Deň obce. 

          Poslanci OZ sa zhodli, že Deň obce bude    21.augusta 2021. 

  

K bodu 9 programu OZ 

 

           Rôzne. 

 

           Poslanci  OZ svoje pripomienky vyjadrili pri jednotlivých bodoch programu.   
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K bodu 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.  

  16. zasadnutie OZ je naplánované na 9. septembra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Mgr. Edita Baityová                 II. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová                                                                                                                                                                                                                                                
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U Z N E S E N I E  1 9 / 2 0 2 1  

          z pätnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 08. 07. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program pätnásteho zasadnutia OZ.  

            2. Voľbu hlavného kontrolóra obce Ing. Anikó Vajkovú. 

            3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy za parcelu pod navrhovanou vodomernou šachtou   

                prívodného potrubia „ Vodovod Panické Dravce“, kde cena pozemku za 1 m2 

                je 5,00 €. 

           4.  Poskytnutie finančného príspevku na anglický letný tábor vo výške 500,00 €. 

     5.  Návrh inventarizačnej komisie-vyradenie opotrebovaného hmotného   

                majetku obce.  

           6.  Kultúrno-spoločenské podujatie Deň obce, ktoré bude dňa 21. augusta 2021. 

             

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

 

             1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  

       2. Investície a opravy na majetku obce.  

 

 

I. overovateľ: Mgr. Edita Baityová          II. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


