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Z Á P I S N I C A                     
 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach 

konaného dňa 20. októbra  2022 vo štvrtok zo začiatkom o 18:00 hod., zvolaná podľa § 12 

ods. 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.   Schválenie zmluvy na komplexný výkon odpadového hospodárstva na obdobie 2023-  

            2025 .            

      4.   Schválenie zámeru „Výstavby verejného vodovodu obce Panické Dravce“(Vyjadrenie 

            pre SPF).  

      5.   Schválenie „Zmluvy o dielo na zhotovenie kamerového systému“. 

      6.   Schválenie zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce. 

      7.   Schválenie vyradenia opotrebovaného a nepoužiteľného  majetku v rámci vykonanej 

            inventúry inventarizačnou komisiou. 

      8.   Kultúrno-spoločenské podujatia (Deň úcty k starším).         

      9.   Rôzne. (Návrh rozhodnutia o uložení opatrení T. Hegedűš ml., Trestné oznámenie-  

            rod. dom č. 96).   

   10.   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,  hlavného kontrolóra obce a hostí.  Po otvorení rokovania pán starosta 

konštatoval, že sú prítomní 6 poslanci obecného zastupiteľstva, zasadnutie je uznášania 

schopné. Poslankyňa T. Hoľková sa zasadnutia  zo zdravotných dôvodov nezúčastnila.     

   

Pán starosta oboznámil zasadnutie OZ s návrhom programu 23 zasadnutia OZ.  

Starosta obce navrhol presunúť bod č. 6 programu, zmenu účelu použitia kapitálových 

výdavkov na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

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

     

 

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

 

          Zapisovateľ      :     Lívia Gášpárová   

                                                                                 

          Overovatelia    :      Pavel Horniak         Atila Berky   
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K bodu 2 programu OZ  

 

Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiateho prvého zasadnutia OZ. 

 

    Starosta obce prečítal Uznesenie č. 26/2022 z dvadsiateho druhého zasadnutia OZ  

    a informoval poslancov o spôsobe plnenia jednotlivých bodov.  

 

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

    

K bodu 3 programu OZ  

      

    Schválenie zmluvy na komplexný výkon odpadového hospodárstva na obdobie  

    2023-2025 .         

    

    Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom zmluvy o poskytnutí služby v oblasti 

    odpadového hospodárstva, ktoré pre obec vykonáva spoločnosť Brantner Gemer s. r. o. 

    Rimavská Sobota. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon zberu, prepravy  

    a zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov.  

    Ceny za služby sú uvedené v prílohe tejto zmluvy.       

            

    Poslanci hlasovali o návrhu zmluvy na komplexný výkon odpadového hospodárstva na    

    obdobie  2023-2025 .         

  

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

    

K bodu 4 programu OZ  

  

      Schválenie zámeru „Výstavby verejného vodovodu obce Panické Dravce“(Vyjadrenie 

      pre SPF).  

 

      K vydaniu stavebného povolenia na Výstavbu verejného vodovodu obce Panické Dravce 

      je potrebné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, ktoré vydá na základe   

      schváleného zámeru obecným zastupiteľstvom.   

      

 Poslanci  hlasovali o schválení zámeru výstavby verejného vodovodu obce Panické Dravce. 

 

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

 

K bodu 5 programu OZ  

 

      Schválenie „Zmluvy o dielo na zhotovenie kamerového systému“. 

 

      Starosta obce prečítal zmluvu o dielo na zhotovenie kamerového systému a montáž  

      bezpečnostných kamier  s príslušenstvom. Dohodnutá zmluvná cena je stanovená vo  

      výške 21 438,17 €.  Čerpanie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov na 

      zhotovenie kamerového systému bolo schválené vo výške 15 000,00 €, čo predstavuje 

      navýšenie o 6 438,17 €.  Pán starosta ohľadne zvýšenia ceny podal nasledovné  

      vysvetlenie: kamery sa budú montovať na elektrické stĺpy, ktoré sú v správe spoločnosti 

       Stredoslovenská energetika a. s. a bol nimi určený materiál konkrétne hybridný kábel 
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       a praporcová konzola, ktorý sa má použiť pri montáži, ktorého cena je vyššia. Na základe  

       tejto požiadavky  sa prepracovala aj projektová dokumentácia. 

     

       Pán Osa P. mal pripomienku k tomuto bodu: prečo sa schvaľuje zmluva o dielo na  

       kamerový systém už po podpísaní? 

 

      Pán Markovič, ktorý bol prítomný na zasadnutí ako hosť požiadal p. starostu o slovo. 

      Rozpočet na kamerový systém bol schválený vo výške 15 000,00 €. Zmluva bola 

      podpísaná na 21 438,17 €. Prečo nebolo poslancami odsúhlasené zvýšenie ceny 

      pred podpísaním zmluvy. Je to vysoká cena, mala sa  žiadať dotácia.  

      Pán starosta odpovedal: z dôvodu zvýšenia cien materiálu na trhu a na základe    

      technických požiadaviek SSE distribúcia  sa zvýšila cena diela oproti schválenému   

      rozpočtu.    

        

      Hlasovanie: ZA:  4         PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 2       NEPRÍTOMNÝ: 1    

      

K bodu 6 programu OZ  

 

      Schválenie zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce. 

 

      Tento bod programu bol presunutý na zasadnutie v mesiaci december, keď budú k 

      dispozícií všetky potrebné doklady na použitie kapitálových výdavkov z rezervného 

      fondu.  

       

      Poslanci OZ zmenu k tomuto bodu vzali na vedomie.       

 

K bodu 7 programu OZ 

 

      Schválenie vyradenia opotrebovaného a nepoužiteľného  majetku v rámci vykonanej 

      inventúry inventarizačnou komisiou. 

 

     P. Gášpárová Lívia prečítala zoznam majetku, ktorý je opotrebovaný, nefunkčný a je 

     potrebné vyradiť. Celková hodnota majetku na vyradenie je vo výške 3 879,07 €. 

   

      Poslanci  OZ hlasovali o vyradení majetku. 

     

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

 

K bodu 8 programu OZ     

         

     Kultúrno-spoločenské podujatia (Deň úcty k starším).  

 

     Deň úcty k starším, nákup darčekov v hodnote do 8,00 €, príprava občerstvenia. 

     Pán starosta ešte dohodne dátum s kuchárom, ktorý pripraví občerstvenie.         

 

    Poslanci hlasovali o usporiadaní podujatia Deň úcty k starším. 

 

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

K bodu 9 programu OZ 
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   Rôzne.   

          

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

- ďalej pretrváva nespokojnosť občanov so spôsobom spracovania dreva  

                 pána Hegedűša T.,(pílenie, štiepenie), kde vzniká veľa prachu a je hluk.    

                 Obci bolo doručené od p. E. Šándorovej oznámenie do zásahu osobného 

                 pokojového stavu, nakoľko pri vykonávaní drevovýroby pán Hegedűš  

                 jej poškodil plot. Po dohode s právnikom bude obec postupovať podľa platnej   

                 legislatívy. 

- bolo podané trestné oznámenie za neoprávnené nakladanie s majetkom 

                  maloletých pre p. Danyiho, ktorý v obci prenajíma rodinný dom občanom, 

ktorí svojím správaním vyrušujú občanov. Obec obdržala vyjadrenie polície, 

kde odmieta toto obvinenie na p. Danyiho.      

 

K bodu 10 programu OZ 

 

    Diskusia, záver. 

 

    Pán  Osa P. mal pripomienku ku koseniu verejnej zelene v obci. Tráva nebola riadne  

    pokosená, vysoká cena za poskytnuté služby. V budúcnosti riešiť kosenie tým spôsobom, 

    že sa oslovia občania  a ponúkne sa im táto práca. 

    Pán starosta odpovedal: boli oslovení občania, nemali záujem o túto prácu. Pracovníci, 

    ktorí kosili predtým sú zamestnaní, bolo nutné riešiť kosenie a preto bol oslovený  

    živnostník, ktorý kosil obec.     

 

    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: Pavel Horniak                    II. overovateľ: Atila Berky                                                                                                                                                                                                     
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U Z N E S E N I E  2 7 / 2 0 2 2  

    z dvatsiateho tretieho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20. 10. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

 

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. Program dvadsiateho tretieho zasadnutia OZ.  

            2. Schválenie zmluvy na komplexný výkon odpadového hospodárstva na obdobie  

                2023-2025 .            

            3. Schválenie zámeru „Výstavby verejného vodovodu obce Panické Dravce“ 

                (Vyjadrenie pre SPF).  

            4. Schválenie „Zmluvy o dielo na zhotovenie kamerového systému“. 

            5. Schválenie vyradenia opotrebovaného a nepoužiteľného  majetku v rámci    

                vykonanej  inventúry inventarizačnou komisiou. 

            6. Kultúrno-spoločenské podujatie „Deň úcty k starším“.         

 

  

 

  

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

 

             1. Kontrolu uznesenia z dvadsiateho druhého zasadnutia OZ.  

             2. Schválenie zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov z rezervného fondu obce 

                 na zasadnutí v mesiaci december. 

  

 

              

              

 

 

 

 
          I. overovateľ: Pavel Horniak             II. overovateľ: Atila Berky                                                                                                                                                                                                            

     

 

 

Starosta obce Atilla Papp 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


