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Z Á P I S N I C A                     
 

z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach konaného dňa 

21. apríla 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 devätnásteho zasadnutia OZ.  

      3.   Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021. 

      4.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.             

      5.   Informácia: Menšie obecného služby, aktivačná činnosť. 

      6.   Informácia o opravách a investíciách.  

7. Programové obdobie 2021-2027, UMR-Udržateľný mestský rozvoj-zásobník     

      projektov, Spoločné PHSR. 

      8.   Rôzne.  

      9.   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 sú prítomní 6 poslanci obecného zastupiteľstva, zasadnutie je uznášania schopné. 

Poslanec  pán A. Vajko sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu plnenia pracovných  

povinností.   

      

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 20 zasadnutia OZ.  

K navrhnutému programu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani 

doplňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: ZA:  6         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÝ: 1    

     

 

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

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Tímea Hoľková        Pavel Horniak   
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K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia z devätnásteho zasadnutia OZ. 

 

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z  predchádzajúceho    

    zasadnutia:     

    

  - žiadosť o stanovisko obce. (Zámer výstavby chaty na parcele č. 972 k. ú. Panické   

      Dravce).  

 -  žiadosť o zámere investičnej výstavby rodinného domu na parc. 517/1,516/6,  13/5,       

     513/2. 

 -  použitie finančných prostriedkov vo výške 3 005,09 € na zakúpenie bezpečnostných 

     prvkov k autobusovým zastávkam AZ1 a AZ2. 

 -  voľba Ing. arch. Žofie Tóthovej za zástupcu starostu obce.  

 -  poplatok vo výške 120,00 € pre Šťastné labky na prevádzkovanie útulku  psov.    

         

    Starosta obce informoval poslancov o spôsobe plnenia jednotlivých bodov uznesenia. 

 

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

    

K bodu 3 programu OZ  

  

    Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021. 

 

    Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet bol 

    schválený obecným zastupiteľstvom 10.12.2020 uznesením č. 16/2020. Celkový      

    rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kde bežný rozpočet bol prebytkový a kapitálový 

    schodkový. 

    Bežné príjmy skutočnosť 295 041,05 €, rozpočet po zmenách 247 350,00 €. 

    Plnenie 119,28 % . 

    Príjmové finančné operácie skutočnosť 13 222,41 €, rozpočet po zmenách 120 000,00 € 

    Plnenie 11,02 %.   

    Bežné výdavky skutočnosť 253 793,26 €, rozpočet po zmenách 233 110,00 €. Plnenie 

    108,87 %. 

    Kapitálové výdavky skutočnosť 28 760,00 €, rozpočet po zmenách 128 000,00 €. Plnenie 

    22,47 %. 

     

    Poslanci hospodárenie obce za rok 2021 vzali na vedomie. 

  

K bodu 4 programu OZ        

       

    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.    

           

     Gášpárová   L. podrobne prečítala Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce  

    za rok 2021. Výška prebytku hospodárenia obce bola za rok 2021  25 709,38  €. 

    Z celkovej výšky prebytku boli vylúčené cudzie finančné prostriedky vo výške 19 592,29 €, 

    takže prebytok rozpočtu po úprave hospodárenia bol vo výške 6 117,09 €.  

    Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť prebytok rozpočtu vo výške    

    6 117,09 € na tvorbu rezervného fondu.     
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    Poslanci hlasovali o použití prebytku hospodárenia vo výške 6 117,09 € na tvorbu 

    rezervného fondu. 

  

Hlasovanie: ZA:  6         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÝ: 1      

 

K bodu 5 programu OZ  

  

     Informácia: Menšie obecného služby, aktivačná činnosť. 

 

     Starosta obce informoval poslancov o bežných prácach, ktoré vykonávajú pracovníci 

     na základe zmluvy s ÚPSaR (Menšie obecné služby). Máme 17 pracovníkov, ktorí 

     sa starajú o čistotu verejných priestranstiev, cintorína, pozemných komunikácii, detského 

     ihriska, okolia kultúrneho domu. Kosí sa priebežne podľa potreby.       

 

 

K bodu 6 programu OZ  

 

     Informácia o opravách a investíciách.  

 

     Starosta obce hovoril o bežných údržbách: 

- náterové práce oceľových konštrukcií na malé futbalové ihrisko 

- brúsenie parkiet, kultúrny dom 

     ďalej o investíciách: 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia a výmena rozvádzača, práce sa dokončujú 

- kamerový systém, 16 kamier, internetové pripojenie 

- verejný vodovod, pripravuje sa projekt 

- výmena okien a dverí v Materskej škole 

- výkop studne na futbalovom ihrisku   

 

Poslanci OZ informáciu o opravách a investíciách  vzali na vedomie. 

 

K bodu 7 programu OZ 

 

   Programové obdobie 2021-2027, UMR-Udržateľný mestský rozvoj-zásobník     

   projektov, Spoločné PHSR. 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov s cieľom  PHRSR UMR : je to strategický rozvojový   

     dokument, pre územie Lučenec – jadrové mesto, Tomášovce, Vidiná, Halič, Stará Halič,  

     Panické Dravce, Veľká nad Ipľom, Pinciná, Rapovce, Tuhár, Mýtna, Divín, Mikušovce,  

     Boľkovce, Trenč. Je vypracovávaný ako Integrovaná územná stratégia, v súlade  

     s národnými a regionálnymi cieľmi a prioritami pre programovacie obdobie 2021-27. 

 

     PHSR bude pozostávať z: 

• vyhodnotenia súčasných PHRSR mesta a príslušných obcí  

• aktualizácie analytických údajov potrebných pre stanovenie prioritných oblastí 

a cieľov 
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• zberu/dozberu projektových námetov/zámerov od všetkých obcí, vrátane osobnej 

komunikácie s mestom a každou obcou 

• návrhu smerovania UMR Lučenec, vrátane vyčlenenia prioritných oblastí rozvoja 

a ich odkomunikovania s mestom a  obcami 

• rozpracovania prioritných oblastí do opatrení a balíkov aktivít 

• zo zostavenia Investičných územných investícií a súvisiacich Strategických 

investičných balíčkov - SIB a IÚI 

• vypracovania Akčných plánov pre mesto a každú obec (16) nadväzujúcich na 

dohodnuté rozvojové priority pre PHRSR UMR 

• vypracovania implementačného mechanizmu vo väzbe na vykreované a schválené 

štruktúry RP a Kooperačnej rady UMR vrátane plánu monitoringu 

a vyhodnocovania spoločného rozvojového dokumentu 

          Poslanci Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia mestského    

          regiónu mesta Lučenec (PHSR UMR) na roky 2021 – 2027 vzali na vedomie. 

 

K bodu 8 programu OZ 

 

    Rôzne. 

    

          V tomto bode starosta obce informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach: 

- naša obec nemá vypracovaný územný plán, pretože podľa platných predpisov 

     nemáme povinnosť, čo sa údajne v roku 2023 sa zmení a bude potrebné vypracovať   

      návrh na územný plán obce 

- plánuje sa rekonštrukcia kríža na Rapovskej križovatke v spolupráci okolitých obcí 

     a to Kalonda, Rapovce 

- v obci u fyzickej osoby je ubytovaných 11 odídencov z Ukrajiny na Margóčovej 

osade. Zmluva na ubytovanie je uzatvorená do konca júna 2022 

- obyvateľ obce Ing. K. Kováčová podstupuje psychiatrické liečenie, obec  z dôvodu 

jej nepriaznivého zdravotného stavu vybavuje umiestnenie v sociálnom zariadení   

- občan Baumgartlinger Ernst je umiestnený v súkromnom zariadení sociálnych 

služieb Senior Care Galenia Galanta a zariadenie od obce žiada finančný príspevok 

na úhradu režijných nákladov  

Po diskusii k tomuto bodu poslanci sa dohodli o neschválení finančného 

príspevku. 

 

 Starosta obce pripomenul ešte kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v najbližšom 

termíne:  Stavanie mája, stretnutie Dravčanov 1.-3. júla 2022, Deň obce 20. augusta 

2022.  
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K bodu 9 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: Lívia Gášpárová           Starosta obce: Atilla Papp  

 

 

I. overovateľ: Tímea Hoľková            II. overovateľ: Pavel Horniak                                                                                                                                                                                                        



 
                                                                                               
                                                                                                

 

6 
 

U Z N E S E N I E  2 4 / 2 0 2 2  

          z dvatsiateho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21. 04. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program dvadsiateho zasadnutia OZ.  

            2. Schvaľuje Záverečný účet obce  za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

            3. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu  

                rezervného fondu vo výške 6 117,09 €. 

             

   

 

  

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

 

             1. Kontrolu uznesenia z devätnásteho zasadnutia OZ.  

             2. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021   

             3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, udržateľného mestského          

                 rozvoja  Lučenec (PHSR UMR) na roky 2021 – 2027. 

      4.  Informáciu o opravách a investíciách. 

 

              

 

A) n e s ch v a ľ u j e: 

   

1. finančný príspevok na úhradu režijných nákladov pre zariadenie sociálnych 

      služieb  SENIOR CARE GALENIA  Galanta.  

 

 

 
              I. overovateľ: Tímea Hoľková        II. overovateľ: Pavel 

Horniak                                                                                                                                                                                                              

     

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


