
 
                                                                                               
                                                                                                

 

Z Á P I S N I C A                     
 

z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

10. decembra  2020 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, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ. 

Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

      2.   Schválenie programu zasadnutia 

      3.   Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice. 

4.   Schválenie VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku  

      stavebné odpady na rok 2021.  

5.   Schválenie miestnych poplatkov na rok 2021.  

6.   Schválenie rozpočtu na obdobie 2021-2023.  

7.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019.  

8.   Schválenie memoranda o spolupráci – Udržateľný mestský rozvoj.  

      9.   Rôzne. 

    10.   Diskusia, záver. 

     

K bodu 1 programu  a k bodu 2, 3 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 5 poslancov obecného zastupiteľstva je    

    prítomných ( neprítomný pán P. Horniak-nemoc, pán Osa Peter – karanténa COVID-19),    

    zasadnutie  je uznášania schopné.  

 

    Pán starosta doplnil do programu zasadnutia schválenie dodatku č. 2 k VZN č.2/2013  

    o odvádzaní odpadových vôd  a  predložil návrh programu zasadnutia na schválenie.     

 

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

     

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

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Ing. arch. Žofia Tóthová            

                                           Dušan Gibaľa             

 

      Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    

      predchádzajúceho zasadnutia:     



 
                                                                                               
                                                                                                

 

   

            - návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad      

   drobné stavebné odpady na rok 2021  

            - návrh miestnych poplatkov na rok 2021.  

- návrh rozpočtu na obdobie 2021-2023.  

- schválenie jednotnej tvorby PHSR na územie UMR (Udržateľný mestský rozvoj)   

   mesta Lučenec a členstvo v UMR.  

- zmluvu medzi obcou Panické Dravce a EZUS Údolie Ipľa a finančnej   

   spoluúčasti na projekte „Vybavenie kuchyne kultúrneho domu“. 

- zmluvu medzi obcou P. Dravce a Mestom Lučenec o zriadení   

   spoločného stavebného úradu (MsÚ Lučenec). 

- návrh zmluvy medzi obcou P. Dravce a zberovou spoločnosťou BRANTNER  

   GEMER s.r.o.. 

      - OZ schvaľuje zmluvu č. 0768/2020 o poskytnutí časti projektovej dokumentácie   

         Stavby, o podmienkach postúpenia práva a povinnosti stavebníka k časti stavby,  

         o podmienkach a spôsobe zabezpečenia realizácie časti Stavby, a o uzatvorení  

         budúcej kúpnej zmluvy na časť Stavby( Verejný vodovod obce Panické Dravce).  

 

    Starosta obce ku každému bodu vysvetlil akým spôsobom  uznesenie bolo plnené. 

 

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

 

K bodu 4 programu OZ  

 

    Schválenie VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad  

   a drobné stavebné odpady na rok 2021.  

  

    Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

    stavebné odpady na rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

    Na obec neboli doručené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

    Ďalšou témou boli poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  

    Starosta obce znovu pripomenul, že obec má vysoké výdavky za zber a odvoz KO. 

    Navrhol, aby v jednej domácnosti bola len jedna 120 l kuka nádoba. Poslanci 

    prehodnotili tento návrh, diskutovali o rôznych riešeniach a dohodli sa, že 

    ostáva za vývoz komunálneho odpadu paušálny poplatok na osobu/rok 15,00€. 

     

     

    Poslanci hlasovali o schválení VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za  

    komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2021.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

K bodu 5 programu OZ  

 

          Schválenie miestnych poplatkov na rok 2021. 

 

    Návrh poplatkov tiež bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

    Neboli prijaté žiadne pripomienky k návrhu miestnych poplatkov na rok 2021.  

   Starosta obce prečítal druh a výšku miestnych poplatkov a  dal hlasovať za prijatie 

   tohto návrhu.   

    

   OZ schvaľuje miestne poplatky na rok 2021 a dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o odvádzaní 

   odpadových vôd. 

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

     

K bodu 6 programu OZ  

            

          Schválenie  rozpočtu na obdobie 2021-2023. 

               

    Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadovým rozpočtom na rok 2021-2023 bol 

   na minulom zasadnutí OZ prediskutovaný. Bol zverejnený na úradnej tabuli 

   a na internetovej stránke obce. Nakoľko neboli predložené žiadne pripomienky 

   k návrhu rozpočtu, poslanci pristúpili k hlasovaniu.     

            

         Poslanci hlasovali o schválení  rozpočtu na rok 2021 s výhľadovým rozpočtom na roky  

         2022-2023 nasledovne. 

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

                            

K bodu 7 programu OZ  

 

  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019. 

  

 Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2019 vypracovala spoločnosť D.E.A. AUDIT 

 s. r. o., Lučenec, kde sa vyjadrila, že obec Panické Dravce dodržala povinnosti podľa    

 požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu  

 v znení neskorších predpisov a konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových   

       pravidlách. L. Gášpárová prečítala celú správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 

       za rok 2019. 

 

       OZ správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 berie na vedomie.       

                 

K bodu 8 programu OZ 

  

Schválenie memoranda o spolupráci – Udržateľný mestský rozvoj. 

 

Starosta obce prečítal memorandum o spolupráci UMR LC a konštatoval, že má 

byť podporou obce pri získavaní dotácií z eurofondov.    

      Hlavným účelom tohto memoranda je určiť územie udržateľného mestského rozvoja 

      Lučenec (UMR LC) ako integrovaného mestského rozvoja strategicko-plánovacieho  

      regiónu.  Územie udržateľného mestského rozvoja tvorí územie mesta Lučenec a 

      obcí: Tomášovce, Vidiná, Halič, Stará Halič, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom, Pinciná,  



 
                                                                                               
                                                                                                

 

      Rapovce, Tuhár, Mýtna, Lovinobaňa, Divín, Mikušovce, Boľkovce, Trenč.  

 

      Poslanci hlasovali o schválení  memoranda o spolupráci UMR LC. 

     

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

             

K bodu 9 programu OZ 

 

 Rôzne. 

 

  P. Starosta – prečítal ďakovný list od vojenského útvaru za vykonané testovanie 

  občanov na COVID 19. 

  Prvé zasadnutie OZ v roku 2021 sa určilo na 4. marca 2021 a harmonogram zasadnutí 

  sa prerokuje na tomto zasadnutí. 

  Pán starosta hovoril o problémoch pri výstavbe autobusových zastávok AZ1, AZ2. 

  Výstavba Autobusovej zastávky AZ-1 je pozastavená, z toho dôvodu, že je blízko 

  pri plynovej prípojke. Čaká sa na udelenie výnimky od SPP.  

  Proti výstavbe AZ-2 je podaný odpor od Ing. P. Gášpára. OZ navrhlo pozvať P. Gášpára 

  na zasadnutie OZ a prediskutovať s ním tento problém. 

  Pri futbalovom ihrisku je časť pozemku zoraná, plánuje sa tam vybudovať menšie ihrisko. 

 

 

  Ing. arch. Žofia Tóthová – na dome pod súpisným číslom 133 (dom p. Pentku), prebieha 

  rekonštrukcia. Pýtala či nový majiteľ nehnuteľnosti má stavebné povolenie.      

  

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.  

     13. zasadnutie OZ je naplánované na 4. marca 2021 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová             II. overovateľ: Dušan Gibaľa                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                               
 

 

 

U Z N E S E N I E  1 6 / 2 0 2 0  

          z dvanásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program jedenásteho zasadnutia OZ.  

      2. VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

          stavebné odpady na rok 2021.  

      4. Miestne poplatky na rok 2021.  

      5. Rozpočet obce  na obdobie 2021-2023.  

      6. Memorandum jednotnej tvorby PHSR na územie UMR (Udržateľný mestský  

          rozvoj)  mesta Lučenec.  

        

           

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 nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019. 

       

 

 

 

I. overovateľ: Ing.arch. Žofia Tóthová       II. overovateľ: Dušan Gibaľa 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 

 

 

 
 


