
 

                                                                                                                                                                                         

                                                     Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických  Dravciach 

uskutočnené dňa 17. mája 2018 o 19.00 hod. v zasadačke  obecného úradu  

           

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

 

Program:    1. Zahájenie, oboznámenie sa s programom zasadnutia OZ, kontrola uznesenia 

                         z predchádzajúceho zasadnutia OZ       

                     2. Plnenie rozpočtu k 31.03.2018                                              

                     3. Schválenie záverečného účtu za rok 2017, výročná správa 2017, stanovisko 

                         hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017 

                     4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022                                                                            

                     5. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-  

                         2022                                                    

                     6. Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska  

                     7. Informácia o vykonávaní menších obecných služieb a aktivačných prác 

                     8. Rôzne, Diskusia, záver 

 

K bodu 1 programu OZ:  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie  

programu a kontrola uznesenia 

    

         Starosta obce Atilla  Papp otvoril a viedol dvadsiate prvé zasadnutie OZ,  privítal   

         všetkých prítomných.      

         Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných šesť poslancov OZ a obecné   

         zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Marta Kaličiaková sa ospravedlnila za neúčasť.     

    Za overovateľov zápisnice starosta obce  určil  Eriku Hudecovú a Petra Osu a za   

    zapisovateľa Dušana Gibaľu. 

    Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol doplnený v bode 3   

    o výročnú správu za rok 2017, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

Poslanci hlasovali o programe.  

Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA:   NEPRÍTOMNÍ: 1   

Program dvadsiateho prvého zasadnutia OZ bol schválený.   

 

Uznesenie prijaté na minulom zasadnutí sa plní priebežne, podľa jednotlivých termínov. 

Poslanci OZ plnenie uznesenia z minulého zasadnutia berú na vedomie. 

 

 K bodu 2 programu OZ:  

   

          Plnenie rozpočtu k 31.03.2018                                              

           

          Starosta obce požiadal ekonómku L. Gášpárovú aby informovala poslancov o plnení 

          rozpočtu za 1. štvrťrok 2018. 

          Čerpanie finančného rozpočtu:  

          Príjmy: schválený rozpočet 187 710,00 €   čerpanie 67 523,78 €  percento plnenia 36 % 

          Výdaje: schválený rozpočet 184 880,00 €  čerpanie 136 771,19 € percento plnenia 26%. 



          Podrobné členenie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

         

      Poslanci OZ správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie     

                       

 K bodu 3 programu OZ: 

          

        Schválenie záverečného účtu za rok 2017, výročná správa 2017, stanovisko 

        hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017 

 

        Návrh záverečného účtu obce P. Dravce prečítala L. Gášpárová. Bol zverejnený 

        vyvesením na obecných tabuliach a tiež na internetovej stránke obce po dobu 

        15 dní.  

        Hospodárenie obce za rok 2017: obec vykázala prebytok vo výške 38 251,17 €. 

        Prebytok rozpočtu v sume 38 251,17 € bol zistený podľa ustanovenia  § 10 ods. 

        3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

        OZ prebytok vo výške 38 251,17 € navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. 

        Poslanci hlasovali o použití prebytku rozpočtového hospodárenia 

        Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:1     

 

        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.            

        Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:1   

         

        Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

        k Záverečnému účtu za rok 2017. 

   

 K bodu 4 programu OZ: 

  

         Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 

 

         Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach schvaľuje podľa § 11 ods. 4 zákona č.  

         369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávať funkciu starostu obce Panické Dravce 

          v celom rozsahu (na plný úväzok) vo volebnom období 2018-2022. 

          Poslanci hlasovali o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce:   

          Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:1             

               

 K bodu 5 programu OZ: 

 

           Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné   

           obdobie 2018-2022                                                    

                        

           Starosta obce dal návrh podľa ustanovení §11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 o  

           obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na  7 (sedem)  poslancov na celé  

           volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 

           Poslanci hlasovali o počte poslancov:   

           Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ:1             

 

 

 

 



         

  K bodu 6 programu 

         Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska 

 

         Starosta obce prečítal návrh prevádzkového poriadku. Obsahuje pokyny zriaďovateľa. 

         V jednotlivých bodoch zdôraznil bezpečnosť pri používaní hracích prvkov, dozor pre 

         malé deti, zákaz vodenia psov a iné pokyny potrebné pre bezpečné používanie detského 

         ihriska. Otváracia doba detského ihriska je určená nasledovne: 

         letné obdobie          od 9.00 hod -  20.00 hod 

         zimné obdobie        od 9.00 hod – 17.00 hod 

         

         Poslanci hlasovali o prevádzkovom poriadku detského ihriska.  

         Hlasovanie: ZA:  6 poslanci   PROTI : 0    ZDRŽALI SA: 0      NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

 K bodu 7 programu 

        

       Informácia o vykonávaní menších obecných služieb a aktivačných prác 

              

       V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ, že na začiatku volebného obdobia 

        bolo zamestnaných dvadsaťpäť pracovníkov MOS, teraz je to sedem pracovníkov. Práca, 

        ktorá je naplánovaná sa vykonáva s určitými ťažkosťami podľa ich schopností. V letnom 

        období budú prijatý do pracovného pomeru dvaja pracovníci a to hlavne na kosenie  

        verejných priestranstiev. Poslanci informáciu o priebehu vykonávania drobných  

        obecných prác vzali na vedomie. 

 

K bodu 8 programu 

 

        Rôzne, Diskusia, záver 

 

        Ing. arch. Žofia Tóthová predložila projekty na vybudovanie autobusových zastávok. 

        Je potrebné vypočítať cenu, za ktorú by sa mohla realizovať výstavba zastávky. 

        Sľúbila, že do najbližšieho zasadnutia dodá rozpočet. 

        E. Hudecová sa pýtala na základe sťažnosti ohľadne organizovania svadby v kultúrnom 

        dome kvôli nedostatku pitnej vody, akým spôsobom sa to dá vyriešiť. 

        Starosta odpovedal, že keď sa jedná o odber väčšieho množstva vody, je nedostatok  

        vody, pretože studňa nemá takú kapacitu. Riešením tejto situácie by bol obecný  

        vodovod. 

         P. Osa mal otázku, že koľko domácností sa napojilo na obecnú kanalizáciu. 

         Starosta odpovedal, že sa obyvatelia napájajú tam, kde je to technicky možné. 

         Plánuje sa ďalšie dobudovanie kanalizácie na úseku 126 m, čo predstavuje výdavky 

         vo výške 51 tisíc eur.   

                            

        Nakoľko program zasadnutia OZ bol vyčerpaný , starosta obce sa poďakoval      

        prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

                                                                    D. a. h.  

 

Zapisovateľ:  Dušan Gibaľa                                       Starosta obce: Atilla Papp 

 

 



             I.overovateľ: Erika Hudecová                                    II.overovateľ: Peter Osa 

         

                                  U Z N E S E N I E    25/2018 
 

z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2018  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 
  

A) s c h v a ľ u j e : 
 

1.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.   Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad 

3.   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 38 251,17 € na tvorbu  

      rezervného fondu. 

            4.   Vykonávať funkciu starostu obce Panické Dravce v celom rozsahu (na plný  

                  úväzok) vo volebnom období 2018-2022. 

            5.   7 (sedem)  poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 

            6.   Prevádzkový poriadok detského ihriska. 

 

 

 

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

1.   Plnenie uznesenia prijatého z predošlého zasadnutia OZ. 
2.   Čerpanie a plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018. 

             3.  Výročnú správu za rok 2017  a stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2017 

                   k Záverečnému účtu za rok 2017.              

             4.   Informáciu o situácii a priebehu vykonávania drobných obecných prác.    

              

      

             

                I.overovateľ: Erika Hudecová                      II.overovateľ: Peter Osa 

                                                                                             

 

 

 

                                              Starosta obce: Atilla Papp     

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 
 


