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Z Á P I S N I C A                     
 

z osemnásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

16. decembra 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 sedemnásteho zasadnutia OZ.  

      3.   Nástup poslanca-náhradníka OZ v Panických Dravciach. 

      4.   Správa nezávislého audítora k účtovnej zvierky k 31.12.2020. (Informácia   

            o vykonanom audite – list pre vedenie obce. 

      5.   Schválenie VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov  za komunálny odpad  

            a drobný stavebný odpad na rok 2022. 

      6.   Schválenie miestnych poplatkov na rok 2022. 

7.   Schválenie rozpočtu na roky 2022-2023-2024. 

8.   Schválenie zmluvy Filantrop – poskytnutie finančného príspevku na sociálne služby  

      rok 2022. 

9.   Schválenie zmluvy o poskytovaní právnych úkonov. 

    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 5 poslanci obecného zastupiteľstva sú prítomní, zasadnutie je uznášania schopné. 

Poslankyňa p. Tímea Hoľková svoju neprítomnosť z dôvodu práceneschopnosti 

ospravedlnila, pán A. Vajko sa tiež ospravedlnil.  

     Na výzvu starostu obce všetci prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Dušana 

     Gibaľu, ktorý bol dlhoročným a aktívnym poslancom OZ a zástupcom starostu obce. 

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 18 zasadnutia OZ.  

K navrhnutému programu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani 

doplňovacie návrhy. 

Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 2      
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Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:  

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Atila Berky,     Mgr. Edita Baityová     

  

K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia zo sedemnásteho zasadnutia OZ. 

 

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z  predchádzajúceho    

    zasadnutia:     

  

  - návrh VZN o daniach z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad 

    na rok 2022 

  - opatrenie voči neplatičom za komunálny odpad, od 01.01.2022 zákaz vývozu KO  

    domácnosti, kde nie je uhradený poplatok 

  - návrh VZN o miestnych poplatkov na rok 2022 

  - návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadovým rozpočtom na roky 2023-2024 

  - Mikulášsky balíček pre deti v hodnote 2,50 € - 3,50 € 

 

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

 

    Poslanci OZ kontrolu uznesenia zo sedemnásteho zasadnutia OZ vzali na vedomie.  

    

K bodu 3 programu OZ  

 

Nástup poslanca-náhradníka OZ v Panických Dravciach. 

 

Ing. Vajko Attila, ako poslanec-náhradník zložil sľub poslanca, ktorý nahradil zosnulého 

poslanca D. Gibaľu. 

 

K bodu 4 programu OZ  

 

    Správa nezávislého audítora k účtovnej zvierky k 31.12.2020. Informácia   

    o vykonanom audite – list pre vedenie obce. 

    

    Starosta obce prečítal list pre vedenie obce od D.E.A. AUDIT s. r. o. , kde spoločnosť 

    odporúča vykonať analýzu daňových, nedaňových a ostatných pohľadávok, stanoviť postupy 

    pri upomínaní, právnom riešení a vymáhaní. 

    Gášpárová  L. prečítala Správu nezávislého audítora. Audit účtovnej závierky bol vykonaný 

    k 31. 12.2020. V správe z overenia dodržiavania povinností obce konštatovala, že obec 

    konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

    Poslanci Správu nezávislého audítora k účtovnej zvierky k 31.12.2020 a informáciu   

    o vykonanom audite – list pre vedenie obce vzali na vedomie. 
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K bodu 5 programu OZ  

 

Schválenie 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  komunálny a drobný stavebný odpad 

na rok 2022, bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.  OZ podrobne  

prediskutovalo jednotlivé  položky na minulom zasadnutí. Počas zverejnenia VZN neboli 

prijaté žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, tak poslanci pristúpili k hlasovaniu.  

 

Poslanci hlasovali o schválení návrhu VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za  

komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2022.  

 

Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽAL SA:1        NEPRÍTOMNÍ: 2   

 

Návrh VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad na rok 2022 je priložený k zápisnici k nahliadnutiu.   

 

K bodu 6 programu OZ  

 

Schválenie miestnych poplatkov na rok 2022. 

 

Návrh miestnych poplatkov na rok 2022  bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce. K jednotlivým položkám neboli podané od obyvateľov žiadne pripomienky, 

poslanci nepodali návrh na zmenu poplatkov a pristúpili k hlasovaniu. 

  

Poslanci OZ hlasovali o miestnych  poplatkoch na rok 2022. 

 

Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0        NEPRÍTOMNÍ: 2   

 

Návrh  o miestnych poplatkoch na rok 2022  je priložený k zápisnici k nahliadnutiu.   

      

K bodu 7 programu OZ 

 

Schválenie rozpočtu na roky 2022-2023-2024. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadovým rozpočtom na roky 2023-2024 bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu rozpočtu na roky 2022-2023-2024 neboli 

doručené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. 

 

 

Poslanci OZ hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadovým rozpočtom na roky 

2023- 2024 . 

 

Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0        NEPRÍTOMNÍ: 2   

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadovým rozpočtom na roky 2023- 2024 je priložený 

k zápisnici OZ.  obyvateľmi obce na obecných tabuliach a internetovej stránke obce. 
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K bodu 8 programu OZ 

 

Schválenie zmluvy Filantrop – poskytnutie finančného príspevku na sociálne služby  

rok 2022. 

 

    Finančný príspevok sa poskytuje na spolufinancovanie prevádzkových nákladov sociálnej 

    služby, denný stacionár. Bola navrhnutá výška príspevku na 50,00 € na jedno miesto 

    mesačne obsadené občanom, ktorý má trvalý pobyt v obci. Príspevok sa poskytuje 

    na obdobie jedného roka. V súčasnosti denný stacionár navštevujú dve osoby. 

 

    Poslanci hlasovali o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby.   

   

    Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0        NEPRÍTOMNÍ: 2   

 

K bodu 9 programu OZ 

 

     Schválenie zmluvy o poskytovaní právnych úkonov. 

 

     Starosta obce hovoril, že pre obec právne poradenstvo vykonáva JUDr. Milan Gombala. 

     Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na jeden rok, preto je potrebné schváliť novú 

     dohodu a navrhol zvýšiť odmenu za vykonané služby na 30,00 €. 

 

     Poslanci hlasovali o dohode o pracovnej činnosti a zvýšení odmeny.    

 

Hlasovanie: ZA:  5         PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0        NEPRÍTOMNÍ: 2   

 

K bodu 10 programu OZ 

 

Rôzne. 

 

Starosta obce p. Atilla Papp oboznámil poslancov OZ s prácami, ktoré vykonávajú 

pracovníci na základe dohody – Menšie obecné služby. Tiež spomenul problematiku 

nutnosti separácie kuchynského odpadu, komunálneho odpadu a odpadu všeobecne.   

 

K bodu 11 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  ukončil.  

 

                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Dušan Gibaľa            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  2 2 / 2 0 2 1  

          z osemnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16. 12. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program osemnásteho zasadnutia OZ.  

            2. VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny a drobný stavebný     

                odpad na rok 2022. 

            3. Miestne poplatky na rok 2022. 

      4.  Rozpočet na rok 2022 s výhľadom rozpočtom na roky 2023 - 2024. 

      5.  Finančný príspevok vo výške 50,00 € na osobu, rok 2022, na sociálne služby 

           pre denný stacionár Filantrop n. o.  

      6.  Dohodu o poskytovaní právnych služieb s JUDr. M. Gombalom a odmenu 

           vo výške 30,00 € mesačne. 

 

             

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

 

             1. Kontrolu uznesenia zo sedemnásteho zasadnutia OZ.  

             2. Nástup poslanca-náhradníka OZ v Panických Dravciach. 

             4. Správu nezávislého audítora k účtovnej zvierke k 31.12.2020. Informácia   

                 o vykonanom audite – list pre vedenie obce. 

  

        

 

 

 

 

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

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


