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Z Á P I S N I C A                     
 

z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach 

konaného dňa 23.júna 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 dvadsiateho zasadnutia OZ.  

      3.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021. 

      4.   Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022.             

      5.   Schválenie dotácie na letný tábor pre BJ Babtistov Panické Dravce. 

      6.   Kultúrne podujatia (X. stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny , Deň obce a  

            športový deň detí 20.8.2022). 

      7.   Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy krajov 2022-2026, 

             informácia. 

      8.    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce (pracovný úväzok), určenie počtu    

             poslancov obecného zastupiteľstva a počtu volebných obvodov pre volebné obdobie  

             2022-2026. 

      9.    Návrh zavedenia množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2023. 

    10.    Schválenie zmluvy na kompletný výkon odpadového hospodárstva. 

    11.    Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce  

             Panické Dravce.        

   12.     Rôzne.   

   13.     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 5 poslanci obecného zastupiteľstva, zasadnutie je uznášania schopné. 

Poslanec  pán A. Berky a p P. Osa sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu plnenia pracovných  

povinností.   

      

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 21 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    :      Edita Baityová Mgr.      Žofia Tóthová  Ing., arch.   

 

K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho  zasadnutia OZ. 

 

    Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce prehodnotilo uznesenie z  predchádzajúceho    

    zasadnutia.           

    Starosta obce informoval poslancov o spôsobe plnenia jednotlivých bodov uznesenia. 

 

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

    

K bodu 3 programu OZ  

  

    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021. 

 

   Ing. Vajková, hlavný kontrolór obce prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok      

   2021 a konštatovala, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi  

   prepdismi a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov  

   obce. 

      

    Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021vzali na vedomie. 

  

K bodu 4 programu OZ        

       

    Plnenie rozpočtu obce k 30.03.2022. 

 

      Gášpárová L. podrobne prečítala rozpočet obce podľa a jednotlivých ekonomických    

      klasifikácií. Hospodárenie obce sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.    

     Celkové príjmy za I. štvrťrok 2022 sú vo výške 98 237,36 €, čo je 30 % plnenie.     

     Celkové výdavky za I. štvrťrok 2022 sú vo výške 89 603,03 €, čo je 29 %  plnenie. 

        

     Poslanci hospodárenie obce za I. štvrťrok 2022 vzali na vedomie. 

    

K bodu 5 programu OZ  

  

     Schválenie dotácie na letný tábor pre BJ Babtistov Panické Dravce. 

 

     Starosta obce prečítal žiadosť od BJ Babtistov Panické Dravce, kde žiadali finančný  

  príspevok na letný anglický tábor, ktorý každoročne organizuje pre deti. Po prediskutovaní 

  tohto bodu poslanci schválili finančný príspevok vo výške 600,00 €. Starosta obce   

  konštatoval, že finančný príspevok v rozpočte bol schválený vo výške 300,00 €, preto je   

  potrebné  urobiť navýšenie výdavku úpravou rozpočtu. 
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  Poslanci OZ hlasovali o finančnom príspevku pre BJ Babtistov Panické Dravce vo výške 

  600,00 €.     

 

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

 

K bodu 6 programu OZ  

       

      Kultúrne podujatia (X. stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny , Deň obce a  

      športový deň detí 20.8.2022). 

 

      Starosta obce hovoril, že v období od 1.7 -3.7.2022 sa uskutoční kultúrno-spoločenské 

      podujatie, a to X. Stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny. Prípravy sú v plnom prúde 

      na túto akciu. Zabezpečené je ubytovanie pre hostí, prevoz autobusom na návštevu  

      kultúrnych pamiatok, príprava stravovania pre zúčastnených a všetky ostatné náležitosti 

      súvisiace s prípravou. 

      Ďalej sa má uskutočniť  20. augusta 2022  Deň obce a deň detí.  Tiež sa zabezpečuje  

      kultúrny program, ako aj iné potrebné aktivity.     

     

       Poslanci OZ prípravu kultúrnych podujatí vzali na vedomie. 

 

K bodu 7 programu OZ 

 

      Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022-2026, 

       informácia. 

     

      Starosta obce informoval poslancov OZ, že sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy     

      obci a do orgánov samosprávnych krajov na 29.október 2022. V súvislosti s voľbami boli  

      doručené obci rôzne  usmernenia,  harmonogram jednotlivých činností, ktoré obce musia       

      dodržiavať a vykonávať podľa určeného termínu.  

 

       Poslanci OZ informáciu o voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  

       samosprávnych krajov 2022-2026 vzali na vedomie. 

           

K bodu 8 programu OZ 

  

        Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce (pracovný úväzok), určenie počtu    

        poslancov obecného zastupiteľstva a počtu volebných obvodov pre volebné obdobie  

        2022-2026. 

    

        Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11  

        ods.4 písm. i) ukladá miestnemu zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na  

        celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Voľby do orgánov samosprávy  

        obcí a do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na 29. október 2022, preto         

        starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu a poslanci sa zhodli, že vzhľadom na    

        rozsah činností, ktoré starosta zabezpečuje pre obec navrhujú plný (100%) úväzok a to  

        na celé funkčné obdobie 2022-2026. 

 

 

     Starosta obce ďalej hovoril, že podľa zákona o obecnom zriadení je potrebné určiť aj počet 
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     poslancov. Počet poslancov na celé volebné obdobie sa určí podľa počtu obyvateľov. 

     Naša obec má 754 obyvateľov, čiže je v rozpätí od 501 – 1000 obyvateľov  5 – 7  

     poslancov. Poslanci navrhli schváliť sedem poslancov.       

            

    Poslanci OZ hlasovali o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce na plný (100%) 

    úväzok. 

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

 

    Poslanci OZ hlasovali o počte poslancov obecného zastupiteľstva, a to v počte sedem  

    členov. 

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

   

    Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa určil jeden 

    volebný obvod a voľby budú prebiehať vo veľkej sále Kultúrneho domu. 

     

K bodu 9 programu OZ 

   

     Návrh zavedenia množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2023. 

 

     Poslanci OZ po diskusii k tomuto bodu sa zhodli, že návrh zavedenia množstevného zberu 

     zmesového komunálneho odpadu nedoporučujú.  

     

 K bodu 10 programu OZ 

 

    Návrh zmluvy na kompletný výkon odpadového hospodárstva 

      

    Starosta obce prečítal návrh zmluvy na kompletný výkon odpadového hospodárstva od 

    spoločnosti Brantner Gemer s. r. o., ktorý obsahuje stanovené povinnosti oboch zmluvných  

    strán. Táto spoločnosť je dlhoročným partnerom našej obce. 

   

    Poslanci návrh zmluvy na kompletný výkon odpadového hospodárstva vzali na vedomie. 

 

K bodu 11 programu OZ 

      

    Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce  

    Panické Dravce.        

 

    Starosta obce prečítal návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov 

    na území obci. Je potrebné doplniť Čl. VII. Priestupky: 

    1. nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto VZN psa osobe, ktorá nie   

       je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládanie je priestupkom a páchateľovi obec môže uložiť  

       pokutu do 165 €. 

   2. nepreukázanie totožnosti psa a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa, zákazu  

      vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom, môže obec uložiť  

      pokutu do 65 €. 

    

      Poslanci OZ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na území   

     obce vzali na vedomie. 
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  K bodu 12 programu OZ 

 

          Rôzne.   

          

          Tento bod programu bol vyčerpaný počas zasadnutia OZ.    

 

K bodu 13 programu OZ 

 

    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: Edita Baityová Mgr.     II. overovateľ: Žofia Tóthová 

Ing.,arch.                                                                                                                                                                                                       
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U Z N E S E N I E  2 5 / 2 0 2 2  

          z dvatsiateho prvého riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. 06. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program dvadsiateho prvého zasadnutia OZ.  

            2. Finančný príspevok pre BJ Babtistov Panické Dravce vo výške 600,00 €.     

            3. Rozsah výkonu funkcie starostu obce – plný (100%) úväzok na celé funkčné  

                obdobie 2022-2026 s náplňou činností podľa osobitného zákona, osobitných  

                právnych predpisov, interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce   

                Panické Dravce.   

            4. Počet poslancov do obecného zastupiteľstva obce Panické Dravce v počte sedem.  

 

  

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

 

             1. Kontrolu uznesenia z dvadsiateho zasadnutia OZ.  

             2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021. 

             3. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022.             

             4. Kultúrne podujatia (X. stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny , Deň obce a  

                 športový deň detí 20.8.2022). 

             5. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov  

                 2022-2026,  informácia. 

             6. Návrh zmluvy na kompletný výkon odpadového hospodárstva. 

             7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce.  

 

              

              

 

 

 

 
     I. overovateľ: Edita Baityová  Mgr.       II. overovateľ: Žofia Tóthová Ing., 

arch.                                                                                                                                                                                                             

     

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

 

 

 

 

 
 


