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Z Á P I S N I C A                     
 

z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach 

konaného dňa 25.augusta 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 predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

      3.   Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2022.             

      4.   Návrh inventarizačnej komisie obecného majetku. 

      5.   Návrh zvýšenia poplatku za stravnú jednotku v školskej jedálni Panické Dravce. 

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

            Panické Dravce 

      7.   Informácie o spoločných voľbách do samosprávnych krajov a samosprávy obcí.    

      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 práceneschopnosti.     

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 22 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    :      Osa Peter      Tímea Hoľková 
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K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho prvého zasadnutia OZ. 

 

    Starosta obce prečítal Uznesenie č. 25/2022 z dvadsiateho prvého zasadnutia OZ  

    a informoval poslancov o spôsobe plnenia jednotlivých bodov.  

 

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

    

K bodu 3 programu OZ  

  

    Plnenie rozpočtu obce k 31.06.2022.        

            

    Gášpárová L. podrobne prečítala rozpočet obce podľa a jednotlivých ekonomických    

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

    Celkové príjmy za II. štvrťrok 2022 sú vo výške 197 715,99 €, čo je 60 % plnenie.     

    Celkové výdavky za II. štvrťrok 2022 sú vo výške 180 172,76 €, čo je 58 %  plnenie. 

        

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

    

K bodu 4 programu OZ  

  

    Návrh inventarizačnej komisie obecného majetku. 

 

Starosta navrhol vytvorenie inventarizačnej komisie, ktorá prehodnotí vyradenie 

opotrebovaného a nepoužiteľného majetku obce.  

Navrhnutí členovia:  Lívia Gášpárová 

                                  Edita Kvalténiová 

                                  Dušana Pappová 

                                  Ing. arch., Žofia Tóthová 

 

 Poslanci  hlasovali o vytvorenie IK v horeuvedenom zložení. 

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

 

K bodu 5 programu OZ  

 

      Návrh zvýšenia poplatku za stravnú jednotku v školskej jedálni Panické Dravce. 

 

          Nakoľko sa zvýšili ceny potravín, terajšie poplatky na stravnú jednotku v Materskej       

      škole sú nepostačujúce na krytie výdavkov Školskej jedálne MŠ. Z toho dôvodu je 

      potrebné zvýšiť poplatky na stravu pre dieťa na 1,50 € a poplatky na stravu pre  

      zamestnancov  na 1,60 € s platnosťou od 1.septembra 2022. 

       

      Poslanci hlasovali o zvýšení poplatkov na stravu.  

       

      Hlasovanie: ZA:  6         PROTI : 0    ZDRŽALI SA:0       NEPRÍTOMNÝ: 1    
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K bodu 6 programu OZ  

 

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

Panické Dravce 

 

     Starosta obce na minulom zasadnutí OZ prečítal návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021  

     o chove, vodení a držaní psov na území obci, kde bol doplnený 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 hlasovali o dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na      

     území obce. 

 

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

 

K bodu 7 programu OZ 

 

      Informácie o spoločných voľbách do samosprávnych krajov a samosprávy obcí.    

     

      Starosta obce informoval poslancov OZ , že obec vykonáva administratívne práce, 

      ktoré súvisia s voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. 

      Pripomenul, že všetky informácie o spoločných  voľbách sú zverejnené na webovej 

      stránke obce.    

       

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

      samosprávnych krajov 2022-2026 vzali na vedomie. 

           

K bodu 8 programu OZ     

         

    Rôzne.   

          

     Starosta obce hovoril o nasledovných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v obci: 

- prístupová cesta do cintorína bola obmedzená  tým, že p. Lipták natiahol 

                  motúz cez cestu, bolo to potom doriešené  

- obyvatelia obce sa sťažujú na obyvateľov, ktorí obývajú RD č. 96. Deti chodia 

                  do cudzej záhrady. Rodičia boli napomenutí.  

- sťažnosť na hlučnosť píly a prach v areáli, ktoré prevádzkuje p. Hegedűš 

- uskutočnilo sa Stretnutie Dravčanov, Deň obce a deň detí. Poďakoval sa 

                  za spoluprácu pri organizovaní podujatí, a taktiež aj sponzorom.  

- dokončila sa rekonštrukcia verejného osvetlenia 

- kamerový systém sa bude montovať, boli problémy s SSE, kde žiadali pri montáži 

                  použiť iný kábel ako bol v projektovej dokumentácii.  

            -     projekt na verejný vodovod obce je kompletný, bude sa vybavovať stavebné  

                  povolenie 
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- obec sa stala opatrovníkom Ing. Kataríny Kováčovej, ktorá je umiestnená 

                  v sociálnom zariadení. Obec musí vyčistiť jej pozemok a zabezpečiť rodinný 

                  dom proti rozkrádaniu majetku.  

 

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: Peter Osa                  II. overovateľ: Tímea Hoľková                                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                               
                                                                                                

 

5 
 

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

          z dvatsiateho druhého riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25. 08. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program dvadsiateho druhého zasadnutia OZ.  

            2. Zloženie inventarizačnej komisie obecného majetku: Lívia Gášpárová, Edita  

                Kvalténiová, Dušana Pappová, Ing. arch. Žofia Tóthová  

            3. Zvýšenia poplatku za stravnú jednotku v školskej jedálni Panické Dravce 

                pre deti na 1,50 €  a pre zamestnancov na 1,60 €.       

            4. Dodatok č. 1 VZN č. 2/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce 

                Panické Dravce 

 

.  

 

  

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

 

             1. Kontrolu uznesenia z dvadsiateho prvého zasadnutia OZ.  

             2. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2022.             

             3. Informáciu o voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych   

                 krajov 2022-2026. 

              

.  

 

              

              

 

 

 

 
              I. overovateľ: Peter Osa          II. overovateľ: Tímea Hoľková                                                                                                                                                                                                            

     

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

  

 

 

 

 

 
 


