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Z Á P I S N I C A                     
 

z devätnásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

24. februára 2022 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 z osemnásteho zasadnutia OZ.  

      3.   Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2022. 

      4.   Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 

            2 zastupovaním starostu z dôvodu § 25 ods. 2 písm. j) zákona 369/1990 Zb.   

            o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.              

      5.   Určenie členstva nastupujúceho poslanca v komisiách OZ a v krízovom štábe CO. 

      6.   Schválenie žiadosti o stanovisko obce. (Zámer výstavby chaty na parcele č. 972 k. ú. 

            Panické Dravce).   

7.   Schválenie žiadosti o zámere investičnej výstavby rodinného domu na parc. 517/1, 

      516/6, 513/5, 513/2. 

8.   Schválenie finančných prostriedkov na investície. 

9.   Návrh investícií na rok 2022. 

    10.   Návrh kultúrno-spoločenských podujatí. 

    11.   Rôzne.  

    12.   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. 

Poslanec  pán P. Horniak  a T. Hoľková na zasadnutí chýbali,  čo sa ospravedlnili  

      

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 19 zasadnutia OZ.  

K navrhnutému programu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani 

doplňovacie návrhy. 

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

     

 

 

 

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

                                                                                 

          Overovatelia    :      Ing. arch.Žofia Tóthová,      Peter Osa    

  

K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ. 

 

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z  predchádzajúceho    

    zasadnutia:     

  

          - VZN o daniach z nehnuteľností a poplatkov za komunálny a drobný stavebný     

             odpad na rok 2022 je zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli 

          - miestne poplatky na rok 2022, zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli 

    -  rozpočet na rok 2022 s výhľadom rozpočtom na roky 2023 – 2024, zverejnený 

        na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.   

    -  finančný príspevok vo výške 50,00 € na osobu, rok 2022, na sociálne služby 

       pre denný stacionár Filantrop n. o., bola uzatvorená zmluva  

    -  bola podpísaná dohoda o poskytovaní právnych služieb s JUDr. M. Gombalom,    

        kde bola schválená odmena vo výške 30,00 € mesačne. 

   

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

 

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

    

K bodu 3 programu OZ  

 

     Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2022. 

 

      Poslanci OZ prijali  nasledovný harmonogram zasadnutí OZ v roku 2022: 

     

      Apríl              21.04.2022 

      Jún                 23.06.2022 

      August           25.08.2022 

      Október          20.10.2022 

      November      24.11.2022 

      December       15.12.2022    

      Poslanci hlasovali o prijatí harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2022. 

    

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

 

 

K bodu 4 programu OZ  

        

      Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 

      2 zastupovaním starostu z dôvodu § 25 ods. 2 písm. j) zákona 369/1990 Zb.   

      o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.              

Zástupcom starostu obec bol p. D. Gibaľa, ktorému mandát zanikol smrťou. Starostu obce 

zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla  poverí zastupovaním starosta do 60 dní od 

zloženia sľubu starostu. Keďže  tak starosta  neurobil, zástupcu starostu zvolilo obecné 
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zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za 

zástupcu starostu Ing. arch. Žofiu Tóthovú.  

 

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

 

 

K bodu 5 programu OZ  

  

      Určenie členstva nastupujúceho poslanca v komisiách OZ a v krízovom štábe CO. 

 

      Ing.  Atila  Vajko -   návrhová komisia OZ – člen, komisia ochrany verejného záujmu-      

     člen, komisia verejného poriadku – člen, krízový štáb CO -člen. 

  

     OZ berie na vedomie určenie členstva  Ing. A. Vajka v komisiách OZ a v krízovom  

     štábe CO.   

 

 

K bodu 6 programu OZ  

 

     Schválenie žiadosti o stanovisko obce. (Zámer výstavby chaty na parcele č. 972 k. ú. 

     Panické Dravce).   

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o záväzné stanovisko obce pre zámer výstavby 

chaty od fyzickej osoby Martin Turčan, na parc. č. 972, 973, 974 v k. ú. Panické Dravce. 

K tomuto bodu bola otvorená diskusia a po prehodnotení poslanci zhodli na nasledovnom: 

OZ schvaľuje zámer výstavby chaty na parc. č.972, 973, 974 v k. ú. P. Dravce, zároveň 

konštatuje, že príjazdová cesta po parcele č. 705/1 je v správe Slovenského pozemkového 

fondu, a z toho dôvodu obec nezabezpečí udržiavanie cestného telesa, nezabezpečí presun 

dopravných prostriedkov zberovej spoločnosti komunálneho odpadu a nevybuduje žiadne 

inžinierske siete.  

  

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

 

K bodu 7 programu OZ 

 

Schválenie žiadosti o zámere investičnej výstavby rodinného domu na parc. 517/1,   

516/6, 513/5, 513/2. 

 

     Starosta obce  prečítal žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby rodinného  

     od Michala Lempochnera na parc. č. CKN 517/1 v k. ú. Panické Dravce, druh pozemku 

     orná pôda.  

     Poslanci hlasovali o schválení zámeru výstavby rodinného domu. 

   

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

 

 

K bodu 8 programu OZ 

 

    Schválenie finančných prostriedkov na investície. 
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     Starosta obce informoval poslancov , že  v decembri 2021 boli zakúpené dva merače 

     rýchlosti dopravných prostriedkov v obci v hodnote 4 296,00 €. Výdavok vo výške    

     1 290,91 € bol financovaný z dotácie  a výdavok vo výške 3 005,09 € z vlastných zdrojov 

     obce. 

     Poslanci hlasovali o použití finančných prostriedkov obce vo výške 3 005,09 € na nákup 

     bezpečnostných prvkov k autobusovým zastávkam AZ1 a AZ2.    

   

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

 

K bodu 9 programu OZ 

 

    Návrh investícií na rok 2022. 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov s prebiehajúcimi investíciami v obci, ako je     

    rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré sa realizuje postupne podľa počasia. 

    Pripravuje sa aj rozšírenie kamerového systému v obci. Ďalej zdôraznil potrebu    

    opravu miestnej komunikácie smerom na cintorín cca v dĺžke 600m2.   

    Bude sa pokračovať aj rekonštrukcii Materskej školy. Je naplánované  aj vybudovanie 

    studne na futbalovom ihrisku.   

     

K bodu 10 programu OZ 

 

    Návrh kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

     Starosta obce hovoril o kultúrno-spoločenskom podujatí Stretnutie Dravčanov, ktoré 

     je naplánované na 01.07.- 03.07.2022. Prečítal návrh programu na stretnutie, ako     

     aj návrh na priebeh celého stretnutie. Ostatné kultúrne podujatia sa upresnia na ďalšom 

     zasadnutí.  

 

K bodu 11 programu OZ 

 

       Rôzne. 

     

       Starosta obce hovoril o problémovom  správaní obyvateľov na súpisnom čísle 96, 

       kde na dvore robia neporiadok, smeti zhromažďujú na vedľajšom pozemku. 

       Večným problémom obce sú aj túlavé psy. V súvislosti s odchytom túlavých psov 

        predložil dodatok zmluvy na odchyt zvierat pre Šťastné labky, kde je poplatok za 

        prevádzkovanie 120,00€. 

        

        Poslanci hlasovali o schválení poplatku. 

       

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

 

 

   

K bodu 12 programu OZ 

 

      Diskusia, záver.   

      

     Nakoľko poslanci diskutovali pri jednotlivých bodoch programu  diskusia bola vyčerpaná.    
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     Program zasadnutia sa vyčerpal, starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za účasť  

     a zasadnutie  ukončil.  

 

                                                     D. a. h. 
 
 
 

Zapisovateľ: Lívia Gášpárová           Starosta obce: Atilla Papp  

 

I. overovateľ: Ing. arch. Žofia Tóthová        II. overovateľ: Peter Osa                                                                                                                                                                                                              
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U Z N E S E N I E  2 3 / 2 0 2 2  

          z devätnásteho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program devätnásteho zasadnutia OZ.  

            2. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2022. 

            3. Žiadosť o stanovisko obce. (Zámer výstavby chaty na parcele č. 972 k. ú. 

                Panické Dravce).   

      4. Žiadosť o zámere investičnej výstavby rodinného domu na parc. 517/1,516/6,   

           513/5,    513/2. 

      5. Použitie finančných prostriedkov vo výške 3 005,09 € na zakúpenie bezpečnostných 

          prvkov k autobusovým zastávkam AZ1 a AZ2. 

      6. Voľbu Ing. arch. Žofie Tóthovej za zástupcu starostu obce.  

      7. Poplatok vo výške 120,00 € pre Šťastné labky na prevádzkovanie útulku  psov.            

  

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

 

             1. Kontrolu uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ.  

             2. Určenie členstva nastupujúceho poslanca v komisiách OZ a v krízovom štábe CO.      

             3. Návrh investícií na rok 2022. 

             4. Návrh kultúrno-spoločenských podujatí. 

     

 

 

 
         Ing. arch. Žofia Tóthová                   II. overovateľ: Peter Osa                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


