ZÁPISNICA
zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného
dňa 11. novembra 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 plnenia uznesenia zo šestnásteho zasadnutia OZ.
3. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2021.
4. Rozpočtové opatrenia
5. Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na rok 2022.
6. Návrh miestnych poplatkov na rok 2022.
7. Návrh rozpočtu na roky 2022-2023-2024.
8. Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Obnova dediny 2021“.
9. Kultúrno-spoločenské podujatia.
10. Rôzne.
11. 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. Ing. arch. Žofia Tóthová svoju neprítomnosť ospravedlnil.
Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 17 zasadnutia OZ.
K navrhnutému programu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňovacie body. Poslanci OZ návrh programu 17 zasadnutia OZ schválili.
PROTI : 0

Hlasovanie: ZA: 6

ZDRŽALI SA:0

NEPRÍTOMNÝ: 1

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

:

Dušan Gibaľa

Overovatelia

:

Peter Osa, Pavel Horniak
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K bodu 2 programu OZ
Kontrola plnenia uznesenia zo šestnásteho zasadnutia OZ.
Pri kontrole plnenia uznesenia zo šestnásteho zasadnutia OZ podľa jednotlivých bodov bolo
zistené, že sa plní priebežne a na čas.
Poslanci OZ kontrolu uznesenia zo šestnásteho zasadnutia OZ zo dňa 9. septembra vzali na
vedomie.

K bodu 3 programu OZ
Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2021.
Starosta obce p. Atilla Papp požiadal p. Líviu Gášpárovú o prednes správy plnenia rozpočtu
za III. Štvrťrok 2021.
P. Gášpárová podrobne informovala poslancov OZ o plnení a čerpaní rozpočtu za III.
Štvrťrok 2021.
Poslanci OZ k správe nemali žiadne zásadné pripomienky ani otázky a správu o plnení
rozpočtu za III. štvrťrok 2021 vzali na vedomie.
Správa o plnení a čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2021 je priložená k zápisnici (k
nahliadnutiu na obecnom úrade).

K bodu 4 programu OZ
Rozpočtové opatrenia.
Na požiadanie starostu obce p. Atillu Pappa p. Lívia Gášpárová predniesla rozpočtové
opatrenia kde odôvodnila prečo je potrebné prijať tieto opatrenia v rozpočte. Poslanci OZ
k rozpočtovým opatreniam nemali žiadne otázky ani pripomienky.
Poslanci OZ rozpočtové opatrenia vzali na vedomie.
Rozpočtové opatrenia sú priložené k zápisnici (k nahliadnutiu na obecnom úrade).

K bodu 5 programu OZ
Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na rok 2022.
Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za drobný komunálny a stavebný odpad
na rok 2022 predložil starosta obce p. Atilla Papp. Informoval poslancov OZ podrobne podľa
jednotlivých položiek o sadzbe daní. Poslanci OZ v rozprave o sadzbách dani diskutovali
a prišli k záveru, že dane z roka 2021 ostanú aj na rok 2022 nezmenené, len poplatky za
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komunálny odpad navrhujú zvýšiť o 2,--€, t.j. 17,-€ na osobu, a tak isto aj poplatky za
kanalizáciu zvýšiť o 2,--€, t.j . 16,-€ na osobu. Platby za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu a čistenie odpadových vôd nepokrývajú skutočne uhrádzané platby.
Poslanci OZ návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za drobný stavebný
a komunálny odpad na rok 2022 schválili.
Hlasovanie: ZA: 5

PROTI : 0

ZDRŽAL SA:1

NEPRÍTOMNÝ: 1

Nakoľko niektorí obyvatelia obce nemajú viac rokov uhradené poplatky za odvoz
komunálneho odpadu a po viacerých výzvach na ich uhradenie výzvy ignorujú, zberná
spoločnosť tým obyvateľom, ktorí nebudú mať poplatky uhradené do 30. novembra 2021
komunálny odpad neodvezie.(Hoci obec je povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho
odpadu – jeho triedenie, likvidáciu čiernych skládok a to nie bezodplatne a na úkor ostatných
obyvateľov obce, preto OZ prijala uznesenie, že obyvateľom, ktorí neuhradia poplatky za
odvoz komunálneho odpadu do 31. decembra 2021 zberná spoločnosť nebude odvážať
komunálny odpad – nech si to zabezpečia na vlastné náklady.
Poslanci OZ tieto opatrenia schválili.
Hlasovanie: ZA: 5

PROTI : 1

ZDRŽALI SA: 0

NEPRÍTOMNÝ: 1

K bodu 6 programu OZ
Návrh miestnych poplatkov na rok 2022.
Návrh miestnych poplatkov a dani na rok 2022 starosta obce p. Atilla Papp predložil pred
poslancov OZ podľa jednotlivých položiek. Poslanci OZ po diskusii k tomuto bodu
doporučili miestne poplatky a miestne dane ponechať v tých sadzbách ako v roku 2021.
Poslanci OZ návrh miestnych daní a poplatkov na rok 2022 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

NEPRÍTOMNÝ: 1

Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na rok 2022 ako aj VZN o obecných poplatkoch a daniach na rok 2022 je priložený
k zápisnici k nahliadnutiu na obecnom úrade a vyložený na pripomienkovanie obyvateľmi
obce na obecných tabuliach a na internetovej stránke obce.
K bodu 7 programu OZ
Návrh rozpočtu na roku 2022-2023-2024.
Starosta obce požiadal p. Líviu Gášpárovú aby predniesla návrh rozpočtu na r. 2022-20232024. P. Lívia Gášpárová podrobne podľa jednotlivých položiek predniesla pred poslancov
OZ a to jednotlivo príjmy a výdavky. Poslanci OZ k predloženému návrhu rozpočtu na roky
2022-2023-2024 nemali žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy.
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Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 schválili.
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

NEPRÍTOMNÝ: 1

Návrh rozpočtu na r. 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 je priložený k zápisnici
k nahliadnutiu na obecnom úrade a vyložený na pripomienkovanie obyvateľmi obce na
obecných tabuliach a internetovej stránke obce.

K bodu 8 programu OZ
Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Obnova dediny 2021“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú spoluúčasť na projekte „Obnova dediny 2021“
v sume 880,24€.

K bodu 9 programu OZ
Kultúrno-spoločenské podujatie.
Nakoľko situácia ohľadne epidémie COVID 19 neumožňuje organizovať kultúrne podujatie
„Mikuláš 2021“poslanci OZ doporučili balíčky od Mikuláša rozniesť deťom v obci v cene
2,50-3,50€ za jeden balíček.
Poslanci OZ schválili cenu za 1 balíček od 2,50€ do 3,50€ a roznesenie v obci.

K bodu 10 programu OZ
Rôzne.
Starosta obce p. Atilla Papp oboznámil poslancov OZ o sťažnostiach medzi majiteľmi
a susedmi na hluk pri spracovaní dreva aj v sobotu a v nedeľu a poškodzovaní súkromného
majetku susednej nehnuteľností. Majiteľ prevádzky má povolenie na činnosť a zmenu
užívania stavby. Aj obyvatelia susediaci s prevádzkou súhlasili s touto činnosťou. Je
potrebné veci vyjasniť na obidvoch stranách a zjednať nápravu k spokojnosti obidvoch strán.
Obecné zastupiteľstvo poveruj p. starostu obce p. Atillu Pappa, ako mediátora na vyriešenie
a urovnania tohto sporu medzi stranami k spokojnosti obidvoch zúčastnených.
K bodu 11 programu OZ
Diskusia, záver.
Diskusia prebiehala pri každom bode zasadnutia a poslanci OZ do diskusie nemali žiadne
otázky ani tému do diskusie.
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Program zasadnutia sa vyčerpal, starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
18. zasadnutie OZ je naplánované na 16. decembra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.

D. a. h.

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa

Starosta obce: Atilla Papp

I. overovateľ: Peter Osa

II. overovateľ: Pavel Horniak
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UZNESENIE 21/2021
zo sedemnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11. 11. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach
A) s c h v a ľ u j e :
1. Program sedemnásteho zasadnutia OZ.
2. Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny a drobný stavebný
Odpad na rok 2022.
3. Opatrenia proti neplatičom za komunálny odpad.
(od 01.01.2022 zákaz vývozu zbernej spoločnosti komunálneho odpadu od
domácnosti kde nie je uhradený poplatok za komunálny odpad do roku 2021
vrátane)
4. Návrh VZN miestnych poplatkov na rok 2022.
5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
6. Finančnú spoluúčasť na projekte „Obnova dediny 2021“ v sume 880,24€
7. Mikulášsky balíček pre deti v sume 2,50 € - 3,50 €,

B) b e r i e n a v e d o m i e :
1. Kontrolu uznesenia zo šestnásteho zasadnutia OZ.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2021.
3. Rozpočtové opatrenia k rozpočtu v roku 2021.

C) p o v e r u j e :
Starostu obce p. Atillu Pappa ako mediátora na urovnanie sporu medzi majiteľmi
a susedmi ohľadne hluku pri pílení dreva a poškodzovaní súkromného majetku.

I. overovateľ: Peter Osa

II. overovateľ: Pavel Horniak

Starosta obce Atilla Papp

6

