ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Uzovská Panica
konaného dňa 3. mája 2019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
starosta obce – Bc. Peter Babík
poslanci OZ – Zsolt Bozó, Csaba Demeter, Vojtech Demeter,
František Hegedűs, Ján Maksi, Zoltán Varga
pracovníčky OcÚ – Gabriela Hegedűsová, Mária Šiketová,
kontrolórka obce - Eva Czókolyová

Neprítomný: Mgr. Attila Szajko
Hostia:

podľa prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
a) Záverečný účet obce za rok 2018
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
8. Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami
9. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Uzovská Panica
10. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Uzovská Panica
11. Informatívne správy starostu obce
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. l. Otvorenie zasadnutia
Na začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal
starosta obce Bc. Peter Babík.
K bodu č. 2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a zasadnutie je uznášania schopné.

Opýtal sa, či majú poslanci k navrhovanému programu zasadnutia pripomienky.
Dal hlasovať, kto je za schválenie programu rokovania ?
Hlasovanie:
Za:

6

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
1 Mgr. A. Szajko

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Z. Varga

K bodu č. 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
A. Starosta obce Bc. Peter Babík určil Máriu Šiketovú za zapisovateľku zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
1 Mgr. A. Szajko

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Z. Varga

B. Starosta obce Bc. Peter Babík určil overovateľov zápisnice v zložení:
Vojtech Demeter a František Hegedűs.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
1 Mgr. A. Szajko

K bodu č. 4

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Z. Varga

Voľba návrhovej komisie

V tomto bode programu bola zvolená návrhová komisia v zložení: Zsolt Bozó,
Csaba Demeter a Ján Maksi.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
1 Mgr. A. Szajko

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Z. Varga

K bodu č. 5 Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
V tomto bode programu starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí a konštatoval, že prijaté Uznesenia zo dňa 11. februára 2019 sú
splnené.

a) týždenne pozbierať smeti v obci a v miestnej časti obci – smeti boli pozbierané
b) zistiť kde zmizli radiátory a potom podať trestné oznámenie na Okresné riaditeľstvo PZ –
zmizli iba 3 radiátory, nebude podané trestné oznámenie
c) poskytnúť plechy pre pána Homolya – boli poskytnuté
d) upozorniť Rímskokatolickú cirkev, aby odstránila hnojisko za obecným úradom – boli
upozornený
e) stavať nižšie štandardné byty v obci Uzovská Panica - výzva do konca júna
f) pamätná tabuľa pre deportovaných – okolo 500,00 € stojí takáto tabuľa, poslanec V.
Demeter poznačil, že najprv chce vidieť tabuľu a potom platiť
K bodu č. 6 a) Záverečný účet obce za rok 2018
Kontrolórka obce Eva Czókolyová predniesla správu o záverečnom účte za rok 2018
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Správa,
ktorá je prílohou zápisnice bola členmi obecného zastupiteľstva schválená bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6
0
0
1

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga

Mgr. A. Szajko

Bolo schválené aj použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 40 877,82 €.
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Ďalej hlavná kontrolórka obce Eva Czókolyová oboznámila poslancov obecného
zastupiteľstva so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018,
ktoré je prílohou zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uzovská Panica na II.
polrok 2019
Kontrolórka obce Eva Czókolyová prečítala Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Uzovská Panica na II. polrok 2019. K zverejnenému plánu žiadne
pripomienky neboli, starosta dal hlasovať, kto je za schválenie Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Uzovská Panica na II. polrok 2019 ?

Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uzovská Panica na II. polrok 2019 je
prílohou zápisnice.
K bodu č. 8 Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami
V tomto bode programu ekonómka obce Gabriela Hegedűsová oboznámila prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva s úpravou rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami,
ktoré boli zverejnené. Boli prerokované menšie presuny medzi podpoložkami.
Úprava rozpočtu obce
a) s rozpočtovými opatreniami č. 1a/2019, 1b/2019, 2b/2019 a 3b/2019 poslanci berú na
vedomie.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6
0
0
1

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga

Mgr. A. Szajko

b) s rozpočtovými opatreniami č. 1c/2019, 2c/2018 a 3c/2019 poslanci schvaľujú.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6
0
0
1

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga

Mgr. A. Szajko

Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami sú prílohami zápisnice.
K bodu č. 9 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Uzovská
Panica
Od 1.2.2019 bola zmena v zásadách odmeňovania poslancov a zástupcu starostu. Na
základe týchto zmien pán starosta požiadal poslancov, aby predložili návrh na odmeňovanie
poslancov. Poslanci dohodli, nasledovne:
A. Poslancovi obecného zastupiteľstva za výkon funkcie a za každú osobnú účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 30,00 € , z toho 5,00 € z každého
zasadnutia pôjde na konci roka prvým trom najaktívnejším a najpracovitejším uchádzačom
o zamestnanie pracujúcich v obci.

Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

Zástupcovi starostu odmenu schváli starosta obce:
B. Podľa § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 poslancovi, ktorý vykonáva
funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania ,
patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom,
najviac vo výške 70% mesačného platu starostu , bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny a to je vo výške 108,15 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

K bodu č. 10 Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Uzovská Panica
V tomto bode programu p. Mária Šiketová informovala poslancov o Návrhu VZN
č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Uzovská Panica, ktoré bolo zaslané
poslancom na pripomienkovanie a bolo aj zverejnené na internetovej stránke obce. Keďže
k zverejnenému návrhu neboli žiadne pripomienky , poslanci jednohlasne schválili VZN č.
1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Uzovská Panica.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Uzovská Panica je prílohou
zápisnice.
K bodu č. 11 Informatívne správy starostu obce
V tomto bode starosta obce podal nasledovné informatívne správy:

a) Obecná rada – starosta obce poznamenal, že keď je zvolaná obecná rada, tak prosí členov
OR sa zúčastniť v čase keď je zvolaná. Ďalej vysvetlil poslancom OZ, že keď máme zriadenú
obecnú radu, tak obecná rada musí byť trojčlenná ( OR má tvoriť najviac tretina počtu
poslancov, pri zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve a jeden člen musí byť zástupca starostu).
My sme zatiaľ mali štvorčlennú OR nedopatrením, takže jedného poslanca musíme odvolať.
Poslanca Zsolta Bozóa musia odvolať nakoľko, on a zástupca sú v rovnakej politickej strane.
Členovia v obecnej rade budú:
Mgr. Attila Szajko, Csaba Demeter a Vojtech Demeter.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

b) Asfaltovanie ciest - pán starosta so zástupcom boli v Maďarsku, robili prieskum a našli
firmu, ktorá by vedela urobiť cestu za 51 000,- € ( cesta by bola od kríža až po otočku na
Laponi ). Tu poslanec V. Demeter poznamenal, že prečo nehľadá možnosť financovania na
asfaltovanie ciest cez Most-Híd.
c) Základná škola – firma INSUCCOR s. r. o sa zaoberá dotáciami na marginalizované
skupiny a majú tri ponuky:
- studňa, čistička a 500 metrov rozvod vody v obci
- tepelné čerpadlo do ZŠ v hodnote 150 000,00 €
- prístavba 2 tried a zborovne v cene 320 000 €.
Bola nám poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády č. 59 – MFSR. Dotácia je účelovo
určená na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia ZŠ v hodnote 13 000,00 €. Tieto
financie podľa pána starostu najlepšie by bolo využiť na zavedenie plynového kúrenia do ZŠ.
Obec na vlastné náklady by musel kúpiť plynomer. Poslanci jednohlasne súhlasili s pánom
starostom a hlasovali nasledovne.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

d) Kultúrny dom – dostali sme Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z PPA- kde bol uvedený dôvod zastavenia konania: žiadateľ nepredložil
originál alebo úradne overenú fotokópiu Ohlásenia stavebnému úradu, ktoré je súčasťou
povinnej prílohy č 17 ŽoNFP. Zaslali sme podnet na preskúmanie rozhodnutia nakoľko
v pôvodnej žiadosti bolo zaslané ohlásenie stavebnému úradu a zároveň aj dodatočne sme
zaslali. Odpoveď sme ešte nedostali.
e) Protipovodňové opatrenia – geodet p. Kuvik vyhotovil miery parciel, ktoré bude obec
prenajímať. Uvedené papiere odovzdá potom advokátovi Lakatošovi.
f) Kamerový systém – Ministerstvo vnútra SR opäť vyhlásilo možnosť uchádzať sa o dotáciu
na zavedenie kamerového systému v obciach – obec podala žiadosť. Pri tomto bode programu
poslanec V. Demeter poznamenal, že pán starosta prečo podal žiadosť na dotáciu na
zavedenie kamerového systému, nakoľko to nebolo odsúhlasené s poslancami obecného
zastupiteľstva. Pán starosta odpovedal- uvedený projekt sa možno využije aj v budúcnosti.

K bodu č. 12 Rôzne
V bode rôznom vystúpili nasledovní poslanci a hosť Ing. Peter Slezák:
Ing. Peter Slezák – v krátkosti opísal situáciu na Novom Mikulove, čo všetko spravili
a vybavili od vtedy ako on a jeho rodina sú tu na prechodnom pobyte. Opísal stav prístupovej
cesty a práce, ktoré vykonali so svojimi zamestnancami. Prosí pána starostu, aby čím skôr
vysporiadal vlastníctvo pozemkov, aby cesta bola vo vlastníctve obce. Financie z Eurofondov
možno len vtedy žiadať, keď je vysporiadané vlastníctvo. Pán starosta vysvetlil p. Slezákovi,
že najprv musí dokončiť protipovodňové opatrenia ( podpísať nájomné zmluvy s vlastníkmi
pozemkov – rieši advokát Lakatoš ) a sľúbil mu, že dokonca decembra vysporiada aj
vlastníctvo pozemkov. Na Nový Mikulov na prístupovú cestu budú objednané 2 fúry štrku, na
Lapoňu 2 fúry štrku a na cintorín jedna fúra.
poslanec V. Demeter
- svoje vystúpenie začal s tým, že sa opýtal pána starostu, aby vysvetlil, prečo udal poslanca
Hegedűsa na políciu. Pán starosta, povedal len toľko, že ho udal preto aby sa to už viackrát
neopakovalo. Bol nahlásený na políciu aj poslanec Vojtech Demeter a na životné prostredie
poslanec Zsolt Bozó ohľadne vývozu žumpy.
Hlavná kontrolórka obce p. Czókolyová vysvetlila poslancom ako aj pánovi starostovi, že sa
musia zamyslieť nad sebou, čo by chceli spraviť do budúcna aby vedeli spolupracovať a
komunikovať medzi sebou, lebo takto sa nedá pracovať .
Poslanec pokračoval svoje vystúpenie a chce, aby obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi
obce disponovať s prostriedkami obce nasledovne :
1.) do 500,00 € na bežné výdavky obce
2.) do 200,00 € na opravy budov, strojov a techniky
nad 200,00 € do 1000,00 € so súhlasom obecnej rady
nad 1 000,00 € so súhlasom obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

6 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi, Z. Varga
0
0
1 Mgr. A. Szajko

Ďalej poznamenal, prečo služobné autá nie sú zaparkované v garáži, kto podpisuje p.
starostovi žiadanku na prepravu a chce aby aj pán starosta mal vypracované úradné hodiny
pre stránky.
p. poslanec Z. Varga
- v materskej škole sú sociálne miestnosti vo veľmi v zlom stave, dobre by bolo prerobiť
v sociálnej miestnosti dlažby a obklady. Pán starosta vyžiadal od firmy Damm Hause cenovú
kalkuláciu na prerobenie sociálnej miestnosti, činí to viac ako 8 000,00 €.
- okolo materskej školy je veľký neporiadok, detské hojdačky sú rozlomené – treba tam
urobiť poriadok
- jeden kontajner pristaviť na Külsősor, lebo je tam veľa smetí
- zasadiť stromy v MŠ
p. poslanec F. Hegedűs
– všade je neporiadok, smeti sú nepozbierané, dobre by bolo umiestniť jednu smetnú nádobu
aj pri reformovanom kostole
p. poslanec Cs. Demeter
- kedy už bude miestna časť Lepeň premenovaná na Lapoňu. Pán starosta bol za prednostom
okresného úradu p. Csízim a on povedal, že treba podať žiadosť na krízový štáb

p. poslanec J. Maksi
- na Laponi je veľký neporiadok, treba tam umiestniť jeden kontajner a podľa neho dobre by
bolo aj v dedine ako aj na Laponi umiestniť orientačnú tabuľu so súpisnými číslami domov
p. poslanec Zsolt Bozó
- požiadal od pána starostu vysvetlenie, že prečo roznáša nepravdivé informácie o p. Monike
Kempnej ohľadne zastupovania v MŠ počas čerpania dovolenky ( z dôvodu účasti na
liečebnom kúpeli ) učiteľky Tundy Tokárovej, nakoľko poslanci sa na žiadnom takom
neuzniesli, že nemáme dostatok finančných prostriedkov na zastupovanie.
- vyčistiť potoky v obci, dobre by bolo strojom
K bodu č. 11 Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Zsolt Bozó prečítal návrh na uznesenie.
K bodu č. 12 Záver
Na záver sa starosta obce Bc. Peter Babík poďakoval členom OZ za účasť a o 22.30 hod.
ukončil zasadnutie OZ.

Zapisovateľka:

Mária Šiketová

.........................................

Overovatelia zápisnice:

Vojtech Demeter

.........................................

František Hegedűs

.........................................

Bc. Peter B a b í k
starosta obce

Prílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Záverečný obce za rok 2018
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uzovská Panica na II. polrok
2019
6. Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami
7. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Uzovská Panica
8. Návrh na uznesenie

