ZÁPISNICA
zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa
9. septembra 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, schválenie programu zasadnutia.
2. Kontrola uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ.
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021.
4. Kultúrno-spoločenské podujatia.
5. Schválenie poplatku za stravnú jednotku v Školskej jedálni MŠ P. Dravce.
6. Informácie ŽONF, dotácie, investície.
7. Rôzne.
8. Diskusia, záver.
K bodu 1 programu OZ
Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, oboznámenie sa s návrhom
programu zasadnutia OZ, schválenie programu zasadnutia.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce p. Atilla Papp. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval,
že 6 poslanci obecného zastupiteľstva sú prítomní, zasadnutie je uznášania schopné.
Neprítomný poslanec p. Osa svoju neprítomnosť ospravedlnil pre pracovné povinnosti.
Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 16 zasadnutia OZ.
K navrhnutému programu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňovacie body. Poslanci OZ návrh programu 16 zasadnutia OZ schválili.
Hlasovanie: ZA: 6
PROTI : 0 ZDRŽALI SA:0
NEPRÍTOMNÝ: 1
Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:
Zapisovateľ

:

Dušan Gibaľa

Overovatelia

:

Dušan Gibaľa, Tímea Hoľková

K bodu 2 programu OZ
Kontrola uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ.
Pri kontrole plnenia uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ podľa jednotlivých bodov bolo
zistené, že sa plní priebežne a na čas.
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Poslanci OZ kontrolu uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ vzali na vedomie.

K bodu 3 programu OZ
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021.
Starosta obce p. Atilla Papp predniesol správu o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2021
podľa jednotlivých kapitol a položiek. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok je
priložená k zápisnici.
K prednesenej správe poslanci OZ nemali žiadne pripomienky ani otázky.
Poslanci OZ predloženú správu o plnení a čerpaní rozpočtu na I. polrok 2021 vzali na
vedomie.

K bodu 4 programu OZ
Kultúrno-spoločenské podujatia.
Starosta obce informoval zasadnutie OZ o organizovaní kultúrno-spoločenského podujatia
„Deň obce 2021“, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. augusta 2021. Podľa ohlasov podujatie
prebehlo bez problémov, k spokojnosti obyvateľov obce. Poďakoval za pomoc k hladkému
priebehu akcie, všetkým za aktívny prístup, menovite: Norbertovi Hukkeľovi a Erike
Hukkeľovej, Dušane Pappovej, Dušanovi a Gabrielovi Gibaľovcom, Petrovi Sojkovi,
Atilovi Berkymu, Lívie Gášpárovej, Ing. arch. Žofie Tóthovej, Mgr. Edite Baityovej, ako aj
rodinným príslušníkom organizátorov, aktivačným pracovníkom a všetkým, ktorí sa na
podujatí podieľali akoukoľvek pomocou.
Poslanci OZ pánovi starostovi poďakovali za uznanie a vyhodnotenie. Kultúrnospoločenskú akciu „Deň obce 2021“ vzali na vedomie.
Starosta obce p. Atilla Papp informoval poslancov OZ o tom, že vzhľadom na Covidovú
situáciu v našej republike sa budú organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na základe
nariadenia vlády Slovenskej republiky, ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika.
Keď budú povolené kultúrne podujatia, tak obec bude organizovať akcie a to nasledovne:
K mesiacu úcty k starším - „Posedenie s dôchodcami 2021“ a to dňa 23. novembra 2021 so
začiatkom od 14.00. hodine vo veľkej sále kultúrneho domu v Panických Dravciach.
Pozvanie na podujatie bude prevedené pomocou obecného rozhlasu. Príhovor prednesie
starosta obce p. Atilla Papp. Prípravu sály a reprodukovanú hudbu zaistí obecné
zastupiteľstvo. Kultúrny program zabezpečia deti z MŠ a darčeky starosta obce.
Občerstvenie:
- zemiakový šalát a vyprážané rezne (pripraví Dušana Pappová spolu s poslancami OZ).
- zákusky, prípitok (zaistí starosta obce).
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Fotografovanie zaistí takisto starosta obce.
Akcia pre deti „MIKULÁŠ 2021“. Poslanci OZ schválili nakúpiť mikulášske balíčky
a vzhľadom na COVID 19 rozniesť deťom v obci. Cena mikulášskeho balíčka tak, ako po
minulé roky, je v cene od 2,50€ do 3,50€.
Výroba adventného venca sa uskutoční dňa 28. novembra 2021 v nedeľu podľa dohovoru.
Poslanci OZ schválili kultúrno-spoločenské podujatie „Posedenie s dôchodcami 2021“a
pre deti mikulášske balíčky.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÝ: 1

K bodu 5 programu OZ
Schválenie poplatku za stravnú jednotku v Školskej jedálni MŠ P. Dravce.
Starosta obce p. Atilla Papp predniesol návrh na zvýšenie poplatku za stravnú jednotku
v jedálni Materskej školy v Panických Dravciach. Stravná jednotka sa nezvyšovala viac
rokov. Z dôvodu zvýšenia potravín, energie, poplatok nepokryje cenu na výrobu stravy
a preto je potrebné zvýšiť stravnú jednotku.
Poplatky doteraz :
deti 1,20€ - návrh 1,30€
zamestnanci - 1,25€ - návrh 1,35€
cudzí stravníci - 2,60€ - návrh 2,70€
Poslanci OZ zvýšenie poplatku za stravnú jednotku v školskej jedálni pri Materskej škole
schválili.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÝ: 1

K bodu 6 programu OZ
Informácie ŽONF, dotácie, investície.
Starosta obce p. Atilla Papp informoval poslancov OZ heslovite o investíciách
a žiadostiach o dotácie a priebehu postupu na riešení naplánovaných projektov, ako aj
vykonané práce na jednotlivých neplánovaných projektoch:
- na príprave projektu obecného vodovodu sa pracuje.
- na obecnej kanalizácii sa pracuje - v októbri bude vykonaný pretlak pri p. Ladislavovi
Osovi pod štátnou cestou.
- hromozvod na budove MŠ je v realizácii.
- na rekonštrukcii verejného osvetlenia prebieha verejné obstarávanie.
- výstavba autobusových čakárni sa blíži k dokončeniu.
- rekonštrukcia a opravy obecných komunikácií boli prevedené na Pionierskej ulici, pri
rodinnom dome č. 138 a pri kostole.
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- na žiadosť o dotáciu na projekt „Odpadové hospodárstvo“ obec dostala sumu 5.000,00€
(na kúpu malotraktora, vlečky, 4 kontajnerov na BIO odpad a 9 kompostérov.
Poslanci OZ informácie o priebehu a riešení plánovaných projektov a žiadostí o dotácie na
jednotlivé projekty vzali na vedomie.
Starosta obce p. Atilla Papp informoval poslancov OZ o zámere vykopať studňu na
futbalovom ihrisku (vodnú stavbu na CKN parcele číslo 918/6) z dôvodu nedostatku vody
v šatniach, v hygienických zariadeniach pre účastníkov futbalových a iných podujatí.
Navrhol poslancom OZ prijať uznesenie za účelom realizácie tejto vodnej stavby.
Obecné zastupiteľstvo výstavbu vodnej stavby (výkop studne) so zapojením na sociálne
zariadenie na futbalovom ihrisku (C KN p.č. 918/6) schvaľuje.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÝ: 1

K bodu 7 programu OZ
Rôzne.
Poslanci OZ svoje pripomienky vyjadrili pri jednotlivých bodoch programu.
K bodu 8 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.
17. zasadnutie OZ je naplánované na 11. novembra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.

D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Dušan Gibaľa

II. overovateľ: Tímea Hoľková
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UZNESENIE 20/2021
zo šestnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 09. 09. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program šestnásteho zasadnutia OZ.
2. Posedenie s dôchodcami v roku 2021.
3. Kultúrne podujatia v roku 2021 (Mikuláš, Adventný veniec).
4. Zvýšenie poplatku za stravnú jednotku v školskej jedálni MŠ pre deti na
1,30€, pre zamestnancov na 1,35€, pre cudzích stravníkov na 2,70€.
5. Výstavbu vodnej stavby (výkop studne) na futbalovom ihrisku.

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Správu o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2021.
3. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenského podujatia „Deň obce 2021“.
4. Informácie o priebehu a riešení plánovaných projektov, žiadostí o
dotácie na jednotlivé projekty.

I. overovateľ: Dušan Gibaľa

II. overovateľ: Tímea Hoľková

Starosta obce Atilla Papp
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