
 
                                                                                               
                                                                                                

 

Z Á P I S N I C A                     
 

z trinásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

25. marca  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.   Prerokovanie sporu za autobusovú zastávku AZ-2. 

      4.   Návrh časového harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021. 

      5.   Plnenie rozpočtu k 31.12.2020.  

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

7.   Návrh VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok  

      pohrebiska obce.  

8.   Investičné projekty – informácia.  

9.   Dodatok zásad odmeňovania poslancov, zástupcu starostu obce.  

    10.   Informácia o opatreniach COVID-19. 

    11.   Informácia o riešení sťažností, podnetov a otázok od občanov týkajúcich sa chodu  

            obce. 

    12.   Rôzne. 

    13.   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 4 poslanci obecného zastupiteľstva sú    

    prítomní ( neprítomný pán P. Horniak-nemoc, pán Atila Berky – karanténa COVID-19, 

    p. Tímea Hoľková-nemoc) a zasadnutie  je uznášania schopné.  

 

    Pán starosta doplnil do programu zasadnutia bodu č. 5 Návrh záverečného účtu rok 2020 

    a  predložil návrh programu zasadnutia na schválenie.     

 

    Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3          

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

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Mgr. Edita Baityová, Peter Osa            

                                            

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z    



 
                                                                                               
                                                                                                

 

      predchádzajúceho zasadnutia:     

   

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

   stavebné odpady na rok 2021.  

- miestne poplatky na rok 2021.  

- rozpočet obce  na obdobie 2021-2023.  

- memorandum jednotnej tvorby PHSR na územie UMR (Udržateľný mestský  

   rozvoj)  mesta Lučenec.  

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

 

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

 

K bodu 3 programu OZ  

    

      Prerokovanie sporu za autobusovú zastávku AZ-2. 

 

     V zmysle prerokovania sporu autobusovej zastávky AZ-2 starosta obce predniesol 

     vysvetlenie vzniku sporu medzi obcou a p. Gášpárom a následne odovzdal slovo 

     odporcovi p. Gášpárovi, aby sa k danej téme vyjadril. 

     Po vypočutí názoru odporcu, ktorý tvrdí, že zriadená AZ-2 z roku 1997 je nelegálna 

     a nesúhlasí s osadením prístrešku. 

     Na to, poslanci OZ začali diskusiu a snažili nájsť určitý kompromis, ale bezvýsledne. 

     Následne sa p. Gášpár postavil a opustil miestnosť.  

 

K bodu 4 programu OZ  

 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021. 

 

Poslanci OZ prediskutovali harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021 a určili nasledovné 

termíny zasadnutí: 

 

14. zasadnutie   06.05.2021 

15. zasadnutie   08.07.2021 

16. zasadnutie   09.09.2021 

17. zasadnutie   11.11.2021  

18. zasadnutie   16.12.2021      

     

Poslanci OZ hlasovali o schválení časového harmonogramu zasadnutí.  

 

Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3    

         

K bodu 5 programu OZ  

 

      Plnenie rozpočtu k 31.12.2020, Návrh záverečného účtu za rok 2020. 

 

S hospodárením obce za rok 2020 oboznámila poslancov L. Gášpárová. Hospodárenie 

obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Celkové príjmy boli vo výške 

342 101,14 €. Celkové výdavky boli vo výške 298 924,88 . Prebytok rozpočtu je vo výške 

43 176,26 €. 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

Ďalej bol prednesený Návrh Záverečného účtu na rok 2020, ktorý obsahuje podrobný 

rozbor plnenia príjmov, čerpanie výdavkov, prebytok/schodok rozpočtového 

hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov fondov, prehľad o vývoji dlhu a prehľad 

poskytnutých a prijatých dotácií.  

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 navrhlo na tvorbu rezervného fondu.  

Rozpočet obce a Návrh Záverečného účtu tvorí prílohu zápisnice. 

 

Plnenie rozpočtu a Návrh Záverečnému účtu poslanci OZ vzali na vedomie.     

  

   

K bodu 6 programu OZ  

            

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

           

     Starosta obce hovoril, že je potrebné prijať nové VZN o chove, vodení a držaní psov 

     v obci. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, vodenia a chovu psov v obci     

     Panické Dravce. Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia,  

     zdravia, verejného poriadku a čistoty v obci. Návrh VZN bude zverejnený na webovej 

     stránke obce.        

            

     Poslanci OZ Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov vzali na vedomie.  

       

K bodu 7 programu OZ  

 

Návrh VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok  

pohrebiska obce.  

 

Starosta obce prečítal tento návrh VZN, ktorý sa vzťahuje na pohrebisko Panické 

Dravce a na Dom smútku. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah 

služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového 

miesta, spôsob ukladania ľudských pozostatkov, plán hrobových miest , cenník 

služieb a ešte ďalšie predpisy uvedené vo VZN. 

V obci Panické Dravce sa za nájom hrobového neplatí a nevedie sa evidencia pohrebiska.  

Poslanci OZ navrhli, aby sa do budúcnosti urobila pasportizácia t .j.  zdokumentovanie 

hrobových miest. Táto činnosť je zložitá, preto sa ešte bude na nasledujúcich zasadnutiach 

o tom rokovať.  

Návrh VZN obce je zverejnený na webovej stránke obce. 

 

Poslanci OZ Návrh VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok  pohrebiska obce 

berú na vedomie.  

 

    

 

 

 

   

   



 
                                                                                               
                                                                                                

 

K bodu 8 programu OZ 

  

      Investičné projekty – informácia. 

 

Starosta obce informoval poslancov o investíciách, ktoré sa  pripravujú: 

- bolo vykonané verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu verejného vodovodu 

  obce. Projekt vypracuje Ing. Peter Molnár a cena projektu je vo výške 25 500,00 €. 

     -  je podaná žiadosť na poskytnutie financií z environmentálneho fondu na zateplenie  

        budovy Materskej školy vo výške 50 616,80 €. Vyhodnotenie bude v júni 2021. 

    -  výstavba autobusových zastávok do 31.12.2021. 

    -  v rámci programu obnovy dediny je podaná žiadosť na poskytnutie dotácií vo výške 

       5 000,00 EUR,  na odpadové hospodárstvo vo výške 5 000,00 EUR. 

   -   plánuje sa rozšíriť kamerový systém obce o ďalších 9 kamier. 

   -   na začiatku a na konci obce sa osadia merače rýchlosti. 

   -  bola vypracovaná ponuka na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 60 000,00 EUR 

   -  na futbalovom ihrisku je potrebné vykopať studňu, doteraz prívod vody bol od suseda.       

     

                   

K bodu 9 programu OZ 

 

    Dodatok zásad odmeňovania poslancov, zástupcu starostu obce. 

 

      Poslancovi obecného zastupiteľstva D. Gibaľovi, ktorý bol poverený zastupovaním  

      starostu obce  podľa § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

      neskorších predpisov - zástupcovi starostu obce, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo  

      zamestnania, patrí mesačná odmena pri písomnom poverení, ktoré vydá starosta obce na  

      plnenie úloh samosprávnych činností a preneseného výkonu štátnej správy, podľa vecnej  

      a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 5 % zo základného platu starostu. 

      Pán D. Gibaľa sa vyjadril, že ak bude potrebné je ochotný vykonávať odborné  

      poradenstvo pri riešení problémov pohrebiska obce.   

 

    Poslanci OZ hlasovali o dodatku zásad odmeňovania zástupcu starostu obce: 

 

   Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3    

 

 

K bodu 10 programu OZ 

 

   Informácia o opatreniach COVID-19. 

   

   Starosta obce informoval poslancov s niektorými opatreniami v súvislosti s ochorením 

   COVID 19, ktoré je potrebné dodržiavať pre ochranu zdravia nás všetkých.  

  

K bodu 11 programu OZ 

 

   Informácia o riešení sťažností, podnetov a otázok od občanov týkajúcich sa chodu  

   obce. 

 

 Starosta obce hovoril o susedskom spore medzi p. Amzlerom a p. Kertészom, čoho 



 
                                                                                               
                                                                                                

 

 predmetom je vypúšťanie splaškovej vody na susedský pozemok,  uloženie betónového 

 stavebného odpadu a konárov na pozemok. Je určený náhradný termín na vyriešenie 

 tohto sporu do 30.03.2021. 

 

 

K bodu 12 programu OZ 

 

 Rôzne. 

 

  Starosta obce hovoril o poskytnutí finančného príspevku pre Filantrop n. o. na prevádzku 

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

 

  Poslanci OZ hlasovali o výške finančného príspevku. 

   

  Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÍ: 3    

 

  Ďalej pán starosta hovoril o zákaze vypaľovania, o sčítaní obyvateľov, výstavbe haly 

  ktoré plánuje p. Hegedűš vo výmere 12x50 m. 

  Spoločnosť KAJNE má záujem o prenájom administratívnej budovy od p. Meneka  

  na výrobu piestov. Je potrebná zmena účelu stavby na vykonávanie tejto podnikateľskej 

  činnosti.     

  P. Mišurák na zapojenie verejnej kanalizácie z technického dôvodu potrebuje čerpadlo. 

  Oslovil p. starostu, či by obec finančne neprispela na nákup čerpadla. 

  Poslanci diskutovali o tomto probléme, vyjadrili sa, že kde je potrebné zakúpiť čerpadlo 

  obec prispeje na nákup čerpadla vo výške 300,00 €.  

  Starosta obce predložil majetkové priznanie starostu obce za rok 2020.    

 

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.  

     14. zasadnutie OZ je naplánované na 6. mája 2021 so začiatkom o 18:00 hod.  

 

 
                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová             Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Mgr. Baityová Edita                            II. overovateľ: Peter Osa                                                                                                                                                                                                                                                



 
                                                                                               
                                                                                                

 

U Z N E S E N I E  1 7 / 2 0 2 1  

          z trinásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25. 03. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program trinásteho zasadnutia OZ.  

            2. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021. 

      3. Dodatok zásad odmeňovania poslancov, zástupcu starostu obce. 

            4. Poskytnutie finančného príspevku pre Filantrop n .o. na prevádzku    

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

      5. Finančný príspevok vo výške 300,00 € na zakúpenie čerpadla potrebného 

          na pretláčanie splaškovej vody pri napojení na verejnú kanalizáciu.         

        

           

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

 

             1. Plnenie a kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  

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

       3. Návrh VZN obce Panické Dravce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok  

           pohrebiska obce.  

       4. Investičné projekty – informácia.  

             5. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020.  

             6. Návrh Záverečného účtu na rok 2020. 

             7. Prerokovanie sporu za autobusovú zastávku AZ-2. 

 

 

 

 

I. overovateľ: Mgr. Edita Baityová       II. overovateľ: Peter Osa 

 

 

 

Starosta obce Papp Atilla 

 

 
 


