
                                                                                                                                          -1- 

                                                     Z Á P I S N I C A 

 

z dvadsiateho štvrtého  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Panických  Dravciach 

uskutočnené dňa 8. novembra 2018 o 18.00 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. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2019                                                                           

                     3. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom   

                         poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.      

                     4. Plnenie rozpočtu k 30.09.2018                                                   

                     5. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky 2019-2021 

                     6. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenského podujatia Úcta k starším 2018,   

                          organizovanie akcie „Mikuláš 2018“, zhotovenie adventného venca 2018. 

                     7. Schválenie Smernice na zabezpečenie úloh ochrany osobných údajov obce 

                         Panické Dravce 

                     8. Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie v obci Panické Dravce od 

                         01.01.2015-31.12.2024                      

                     9. Rôzne    

                   10. 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 štvrté zasadnutie OZ,  privítal   

         všetkých prítomných.      

         Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a obecné   

         zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Marta Kaličiaková a Atila Benč sa ospravedlnili 

         za neúčasť.     

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

    zapisovateľa Dušana Gibaľu. 

    Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Zo strany poslancov k programu  

    zasadnutia neboli žiadne pozmeňovacie návrhy.      

Poslanci hlasovali o programe.  

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

Program dvadsiateho štvrtého 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:                                                                                                      

          Schválenie miestnych poplatkov na rok 2019                                                                           

           

      Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom miestnych poplatkov na rok 2019, ktorý      

      bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na pripomienkovanie.  

      K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky zo strany občanov. 



     Poslanci hlasovali o návrhu miestnych poplatkov.  

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

                     

 K bodu 3 programu OZ:       

     Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom   

     poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.      

       

       Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku                         

       za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019 bol takisto zverejnený 

       na úradnej tabuli a internetovej stránke obce na pripomienkovanie. Keďže neboli 

       k tomuto návrhu žiadne pripomienky starosta obce dal hlasovať za prijatie návrhu.  

       Poslanci hlasovali o návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnom poplatku za 

       komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.   

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

                            

 K bodu 4 programu OZ: 

       Plnenie rozpočtu k 30.09.2018                                                   

  

       Starosta obce požiadal Líviu Gášpárovú , aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu 

       k 30. septembru 2018.  

       Príjmy sa plnia na 110,32% a výdaje sa vyčerpali na 79,34%. Podrobne boli prečítané  

       jednotlivé položky rozpočtu. Rozpočet tvorí prílohu zápisnice. 

       Poslanci OZ správu o plnení rozpočtu k 30. septembru vzali na vedomie.           

                

K bodu 5 programu                                                                                                             

       Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky 2019-2021  

 

       Starosta obce požiadal Líviu Gášpárovú aby predniesla návrh rozpočtu na rok 2019 

       s predbežným rozpočtom na roky 2020-2021 podľa jednotlivých položiek. Návrh  

       rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Poslanci 

       OZ k prednesenému návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky 

       2020-2021 nemali žiadne pripomienky ani dotazy. Návrh rozpočtu je prílohou zápisnice.  

       Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky 

       2020-2021. 

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

                                            

 K bodu 6 programu        

       Vyhodnotenie kultúrno-spoločenského podujatia Úcta k starším 2018,   

        organizovanie akcie „Mikuláš 2018“, zhotovenie adventného venca 2018. 

 

       Organizovanie kultúrneho podujatia z príležitosti mesiaca „Úcty k starším 2018“,  

       vyhodnotil starosta obce na dobrej úrovni, za čo sa poďakoval usporiadateľom. 

       Poslanci vyhodnotenie kultúrneho podujatia  „Úcta k starším“ vzali na vedomie. 

       Zhotovenie adventného venca pri kostole bolo určené na 1. decembra 2018. Veniec 

       zhotovia poslanci OZ. 

       Mikuláš 2018 bude 9.decembra 2018 o 14.00 hod. v kultúrnom dome. Organizovanie 

       zabezpečí starosta v spolupráci s poslancami OZ. 

       Poslanci zhotovenie adventného venca a organizovanie Mikuláša 2018 vzali na vedomie.  
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       Schválenie Smernice na zabezpečenie úloh ochrany osobných údajov obce                 

       Panické Dravce 

 

       Starosta obce predložil pred poslancov na schválenie Smernicu na zabezpečenie úloh 

       ochrany osobných údajov obce. Poslanci sa oboznámili s obsahom tejto smernice. 

       Poslanci hlasovali za schválenie Smernice na zabezpečenie úloh ochrany osobných   

       údajov obce Panické Dravce. 

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

 

K bodu 8 programu 

       Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie v obci Panické Dravce od                         

       01.01.2015-31.12.2024   

 

       Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Panické Dravce od 1.1.2015 do 31.12.2024 

       predniesol starosta obce. Po oboznámení sa s týmto plánom a vyjasnení niektorých 

       otázok poslanci hlasovali za jeho schválenie.                   

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

 

K bodu 9 programu  

       Rôzne   

 

       Starosta obce informoval poslancov o priebehu a dokončovaní stavebných prác  

       na obecnej kanalizácii. 

       Ďalej tlmočil žiadosť Adama Tibora o prekrytie rigolu na odvod dažďovej vody pred 

       rodinným domom. Starosta obce tejto žiadosti po dohode so žiadateľom nevyhovel. 

       V ďalšom starosta informoval poslancov o zaistení vianočnej výzdoby obce, o  

        zimnej údržbe ciest v obci, čo bude vykonávať Zoltán Molnár SHR a pracovníci 

        MOS. 

        Informoval poslancov o výzve na podporu obnovy dediny za účelom získania finančných 

        prostriedkov vo výške 5 000,00 EUR, ktoré by boli použité na vybudovanie  

        kompostoviska, jeho oplotenie, kúpu malotraktora a prívesu. Orezávajú sa konáre  

        stromov, ktoré prečnievajú do obecnej komunikácie a uskutočňuje sa výrub okrasných 

        drevín na základe žiadostí občanov. 

        Peter Osa mal otázku, či budú pracovať pracovníci MOS v zimnom období. Starosta 

        odpovedal, že áno. 

        Hudecová Erika sa pýtala, čo bude autobusovými čakárňami, ktoré neboli vybudované, 

        o výstavbe chodníka medzi obcou a Margóčovou osadou a jeho osvetlenie a ďalšie 

        nezrealizované projekty.(Obecné tabule, zábradlie na schodoch v cintoríne). 

        Starosta obce sa vyjadril, že sa bude snažiť zrealizovať všetky projekty podľa  

        dostupných finančných prostriedkov.        

 

  K bodu 10 programu  

        Diskusia, záver 

 

         Starosta obce vyhodnotil prácu poslancov OZ za volebné obdobie od roku 2014 -2018. 

         Poďakoval sa im a odovzdal pamätné plakety a ďakovný list, poprial im veľa  

         pracovných a osobných úspechov. 

 

 



         Nakoľko program zasadnutia OZ bol vyčerpaný , starosta obce sa poďakoval           -4-   

         prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

  

 

                                                                   D. a. h.  

Zapisovateľ:  Dušan Gibaľa                                 Starosta obce: Atilla Papp 

 

             I.overovateľ: Peter Osa                                        II.overovateľ: Emília Hudecová 
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                                  U Z N E S E N I E    28/2018                                               

 
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.11.2018  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Panických Dravciach 

  

A)   s c h v a ľ u j e : 

 

1.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

            2.   Miestne poplatky na rok 2019.                                                                           

            3.   VZN o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za   

                   komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.   

            4.   Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadovým rozpočtom na roky 2019-2021. 

            5.   Smernicu na zabezpečenie úloh ochrany osobných údajov obce                       

                  Panické Dravce 

            6.   Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Panické Dravce od  01.01.2015- 

                  31.12.2024                      

 

 

 

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

                   

1.   Plnenie uznesenia prijatého z predošlého zasadnutia OZ. 

2.   Plnenie rozpočtu k 30.09.2018 .                                                  

3   Vyhodnotenie kultúrno-spoločenského podujatia Posedenie s dôchodcami 

            4.   Zhotovenie adventného venca pri kostole a organizovanie Mikuláša 2018. 

               

              

      

             

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

 

 

 

                                              Starosta obce: Atilla Papp     

 

 

                                                                                                     

                                           

 

                                      
 


