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Z Á P I S N I C A                     
 

zo štrnásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

6. mája  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.   Plnenie rozpočtu k 31.03.2021. 

      4.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020. 

      5.   Schválenie záverečného účtu za rok 2020.  

6.   Výročná správa za rok 2020.  

7.   VZN o chove, vodení a držaní psov – schválenie. 

8.   VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce- 

       schválenie.    

9.   Návrh inventarizačnej komisie obecného majetku.  

    10.   Informácia o opravách a investíciách. 

    11.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.             

    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 7 poslanci obecného zastupiteľstva sú    

    prítomní , zasadnutie  je uznášania schopné.  

 

    Hlasovanie: ZA:  7         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 0          

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

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Tímea Hoľková, Pavel Horniak            

                                            

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

    predchádzajúceho zasadnutia:     

   

    - návrh časového harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021. 

    - dodatok zásad odmeňovania poslancov, zástupcu starostu obce. 
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     - poskytnutie finančného príspevku pre Filantrop n .o. na prevádzku    

       poskytovanej sociálnej služby, kde výška je 45,00 € mesačne na 1 osobu. 

     - finančný príspevok vo výške 300,00 € na zakúpenie čerpadla potrebného 

  na pretláčanie splaškovej vody pri napojení na verejnú kanalizáciu 

  

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

 

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

 

K bodu 3 programu OZ  

    

      Plnenie rozpočtu k 31.03.2021. 

 

      L. Gášpárová oboznámila prítomných, ako sa plní rozpočet za I. štvrťrok 2021. 

      Celkové príjmy na rok 2021 boli schválené vo výške 367 350,00 € a za I. štvrťrok 

      2021 celkové príjmy obce boli vo výške 79 627,02 , čo je 22% plnenie príjmov.   

      Celkové výdavky na rok 2021 boli schválené vo výške 361 110,00 € a za I. štvrťrok 

      2021 celkové výdavky obce boli vo výške 59 349,79 €, čo je 16 % čerpanie výdavkov. 

      Jednotlivé ekonomické klasifikácie boli podrobne prečítané. Plnenie rozpočtu tvorí  

      prílohu zápisnice.   

      Poslanci plnenie rozpočtu k 31.03.2021 vzali na vedomie.   

      

K bodu 4 programu OZ  

 

  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020.      

 

Ing. Anikó Vajková hlavný kontrolór obce predniesla stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2020 s konštatovaním, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými 

právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a 

záväzkov obce Panické Dravce. 

 

Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu vzali na vedomie. 

 

K bodu 5 programu OZ  

 

      Schválenie záverečného účtu za rok 2020. 

 

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 

dňa 26.03.2021. Keďže k návrhu záverečného účtu neboli zo strany poslancov, ani 

od iných občanov prijaté žiadne pozmeňujúce návrhy, obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

Prebytok rozpočtu obce po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR , dotácií zo ŠR 

a účtovných zostatkov na sociálnom fonde, potravinovom účte predstavuje sumu 

25 781,07 €, čo OZ schvaľuje na použitie tvorby rezervného fondu.  

Rozpočet obce a Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie: ZA:  7         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 0   
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K bodu 6 programu OZ  

 

Výročná správa za rok 2020. 

Výročnú správu za rok 2020 prečítala Gášpárová L. Obsahom výročnej správy je 

úvodné slovo starostu, identifikačné údaje obce, organizačná štruktúra obce, základná 

charakteristika obce, plnenie funkcií obce, informácie o vývoji obce z pohľadu 

rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodársky výsledok za rok 2020 ostatné dôležité 

informácie (významné investičné akcie, budúci vývoj, prijaté transfery, poskytnuté 

dotácie).  

  

Poslanci Výročnú správu za rok 2020 vzali na vedomie. 

      

K bodu 7 programu OZ  

            

     VZN o chove, vodení a držaní psov v obci P. Dravce. 

 

     Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce.       

     Starosta obce na minulom zasadnutí oboznámil poslancov s obsahom tohto VZN, kde 

     hovoril, že účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia, zdravia,   

     verejného poriadku a čistoty v obci.             

     Poslanci OZ hlasovali o prijatí VZN o chove, vodení a držaní psov v obci Panické Dravce.  

 

      Hlasovanie: ZA:  7         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 0   

 

K bodu 8 programu OZ  

 

VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce.  

 

Tento návrh VZN, ktorý sa vzťahuje na pohrebisko Panické Dravce a na Dom smútku 

tiež bol prediskutovaný na minulom zasadnutí a bol zverejnení na webovej stránke obce. 

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 

povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, spôsob ukladania ľudských 

pozostatkov, plán hrobových miest , a ešte ďalšie predpisy uvedené vo VZN. 

Poslanci OZ hlasovali o prijatí VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce. 

    

Hlasovanie: ZA:  7         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 0   

  

K bodu 9 programu OZ 

 

       Návrh inventarizačnej komisie obecného majetku. 

 

         Starosta obce hovoril, že je potrebné vyradiť opotrebovaný majetok obce, kde údržba 

         je nerentabilná, alebo niektorý hmotný majetok sa opraviť nedá. 

         Vytvorila sa inventarizačná komisia, ktorá vykoná fyzickú inventúru a vyradí  

         opotrebovaný majetok obce v nasledovnom zložení: 

         Gášpárová Lívia- obecný úrad, Gibaľa Dušan- poslanec, Kvalténiová Edita- riaditeľka   

         Materskej školy, Pappová Dušana – Školská jedáleň MŠ.   
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         Poslanci OZ hlasovali o zriadení inventarizačnej komisie. 

      

   Hlasovanie: ZA:  7         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 0   

                         

K bodu 10 programu OZ 

 

         Informácia o opravách a investíciách. 

  

         Starosta obce hovoril o niektorých opravách na majetku obce a to: cesta na    

         Pionierskej ulici je veľmi prepadnutá, je potrebné vyfrézovať a natiahnuť asfalt  

         - cesta pri rodinnom dome p. Vajku a p. Pappa Barnabáša sa stále dosýpa štrkom, bolo 

         by potrebné aj túto cestu opraviť 

         - príjazdová cestu na ČOV P. Dravce je potrebné vysypať štrkom 

         - pri dobudovaní kanalizácie v dĺžke cca 250 m je potrebné urobiť sedem pretlakov čo  

           predstavuje výdavky vo výške približne 80 000,00 €. Prebiehajú  ešte jednania a čaká   

           sa na cenovú ponuku 

         - verejný vodovod: prebiehajú geodetické práce 

         - verejné osvetlenie by sa malo postupne zrekonštruovať  

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

           sa rozhodnú, či je potrebné vybudovať tieto merače 

         - studňa futbalové ihrisko: vybavuje sa dokumentácia na rôznych inštitúciách, ktorá je  

            potrebná na vykopanie studne. Bola doručená cenová ponuka na vykopanie studne vo   

            výške 2 250,00 €    

         - vybavuje sa projekt na rozšírenie kamerového systému 

     

K bodu 11 programu OZ 

 

   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.   

 

         Nakoľko sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra, starosta obce sa vyjadril, že  

         treba vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra.      

         Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 8.07.2021 na zasadnutí obecného  

         zastupiteľstva.          

           Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Panické Dravce zašle poštou, alebo  

         osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného  

         kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 24.06.2021 do 15.30 hod. na adresu: Obec      

         Panické Dravce, Panické Dravce 280, 985 32 Panické Dravce. V prípade osobného  

         doručenia obálku odovzdá do podateľne obecného úradu. 

 

 

K bodu 12 programu OZ 

 

 Rôzne. 

 

  V súčasnosti prebieha dosčítanie obyvateľov, ktoré trvá od 3.5.2021 do 13.6.2021. Starosta 

  obce požiadal p. Gášpárovú, aby informovala poslancov o priebehu a spôsobe dosčítania  

  obyvateľov. 

 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

5 
 

K bodu 10 programu OZ 

    Diskusia, záver 

 

  Pán Horniak -  vo svojom diskusnom príspevku sa vyjadril k poplatku za komunálny odpad. 

  Pán starosta mu odpovedal, že spôsob spoplatnenie komunálneho odpadu je schválený 

  a môže sa zmeniť na budúci rok. 

  Pani Hoľková – kedy sa otvorí detské ihrisko. Pán starosta odpovedal, že sa otvorí, 

  ale treba dodržať platné opatrenia, ktoré sú vyhlásené v rámci ochorenia COVID 19.  

      

  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.  

  15. zasadnutie OZ je naplánované na 8. júla 2021 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Tímea Hoľková                             II. overovateľ: Pavel Horniak                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                               
 

 

 

U Z N E S E N I E  1 8 / 2 0 2 1  

          zo štrnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 6. 05. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program štrnásteho zasadnutia OZ.  

            2. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

      3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

          vo výške 25 481,07 €. 

      4. VZN o chove, vodení a držaní psov. 

      5. VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska  

          obce. 

      6. Návrh inventarizačnej komisie obecného majetku.  

      7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.             

           

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

 

             1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  

       2. Plnenie rozpočtu k 31.03.2021. 

 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020. 

       4. Výročnú správu za rok 2020.  

   

 

 

I. overovateľ: Tímea Hoľková           II. overovateľ: Pavel Horniak 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


