ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Uzovská Panica
konaného dňa 11. februára 2019
Prítomní:

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

Hosť

:

Ing. Peter Slezák

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
6. Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2018
7. Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami
8. Odovzdanie zrekonštruovanej budovy Materskej školy – Óvoda Uzovská Panica
9. Informatívne správy starostu obce
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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 všetci 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:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Mgr. A. Szajko , 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:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

B. Starosta obce Bc. Peter Babík určil za overovateľov zápisnice v zložení:
Zsolt Bozó a Csaba Demeter.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

K bodu č. 4

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

Voľba návrhovej komisie

V tomto bode programu bola zvolená návrhová komisia v tomto v zložení: Vojtech Demeter,
František Hegedűs a Zoltán Varga.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Mgr. A. Szajko, 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 7.decembra 2018 sú
splnené . Pán starosta v tomto bode informoval ostatných poslancov OZ, o čom sa rokovalo
na obecnej rade.
K bodu č. 6 Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2018
Ekonómka obce Gabriela Hegedűsová stručne oboznámila prítomných členov obecného
zastupiteľstva s výsledkami inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2018.
Z inventarizácie je vyhotovený inventúrny zoznam, ktorý je podpísaní členmi inventarizačnej
komisie.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

K bodu č. 7 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. 11a/2018, 11b/2018, 12a/2018 a 12b/2018 poslanci berú
na vedomie.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

b) s rozpočtovými opatreniami č. 11c/2018 a 12c/2018 poslanci schvaľujú.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami sú prílohami zápisnice.
K bodu č. 8 Odovzdanie zrekonštruovanej budovy Materskej školy – Óvoda Uzovská
Panica
Starosta obce Bc. P. Babík informoval poslancov, že slávnostné odovzdanie
zrekonštruovanej budovy Materskej školy – Óvoda Uzovská Panica bude dňa 15. februára
2019 o 16,00 hod. v budove Materskej školy v Uzovskej Panici. Na slávnostné odovzdanie
pozýval poslancov obecného zastupiteľstva, Mgr. Petra Krajniaka – štátny tajomník
Ministerstva školstva , Mgr. Ábela Ravasza – splnomocnenec vlády Rómskej Komunity,
podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, starostov obcí –
Veľký Blh, Tomašovce, Bátka, Rakytník, Radnovce, Hostice, prednostu Okresného úradu
Mgr. Csaba Czízi a ďalších.

K bodu č. 9 Informatívne správy starostu obce
V tomto bode starosta obce podal nasledovné informatívne správy:
a) Protipovodňové opatrenia – advokát JUDr. Lakatoš robí vysporiadanie s majiteľmi
pozemkov, ale najprv musia byť hotové pozemkové výmery.
b) TSP – v júni príde výzva na terénnu sociálnu prácu – ktorou súhlasili poslanci, nakoľko
v dedine máme zlú situáciu ( deti nechodia do školy )
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

c) Predaj nadbytočného materiálu ( radiátory v MŠ ) – v materskej škole vymenili
radiátory, ktoré by sme chceli predať. Poslanci určili cenu jednotlivých radiátorov:
- 60 x 60 v hodnote 20,00 €
- 60 x 120 v hodnote 30,00 €
- 60 x 140 v hodnote 35,00 €
- 60 x 160 v hodnote 40,00 €
- 60 x 180 v hodnote 50,00 €
- 40 x 100 v hodnote 20,00 €
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

Poslanci V. Demeter a Zs. Bozó boli v materskej škole a zistili, že chýbajú radiátory. Pánovi
starostovi dali za úlohu, aby zistil, kde sú tie radiátory a potom aby bolo nahlásená krádež na
Okresné riaditeľstvo PZ do Veľkého Blhu.
d) Pamätná tabuľa – p. Vladimír Lehotai bol za pánom starostom, aby v dedine bola
umiestnená pamätná tabuľa pre deportovaných. Poslanci jednohlasne súhlasili s umiestnením
pamätnej tabule.
Hlasovanie:
Za:
7 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Mgr. A. Szajko, Z. Varga
Proti :
0
Zdržali sa :
0
Neprítomný:
0
e) Výjazdové rokovanie – vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské schválila
finančnú pomoc pre okres Rimavská Sobota. Naša obec dostane 13 000,00 €, ktorá financie
využije na Rekonštrukciu základnej školy.
f) Kamerový systém – Ministerstvo vnútra SR opäť vyhlásilo možnosť uchádzať sa o dotáciu
na zavedenie kamerového systému v obciach. Dotáciu na projekt je možné poskytnúť
maximálne do výšky 66 000 € - poslanci nesúhlasili s podaním žiadosti o dotáciu.

g) Slovenská agentúra ŽP – obce môžu podať žiadosť o podporu z národného projektu
SAŽP. Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej
infraštruktúry - na výsadbu drevín. Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie
podpory na jednu obec minimálne 7 000,00 €.
h) Sociálna služba – neverejná organizácia OPATRÍME VÁS podpísala zmluvu obcou na
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre občanov s trvalým
pobytom v obci Uzovská Panica a poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Zmluva sa uzatvára od
1.2.2019 do 31.12.2019. Obec poskytne organizácie finančný príspevok pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy vo výške 1,00 € za
hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby odkázanej osobe, poskytovanú kvalifikovanou
opatrovateľkou s ktorou má organizácia uzatvorenú pracovnú zmluvu.
Poslanci hlasovali nasledovne, aby obec poskytla organizácie finančný príspevok pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy vo výške
1,00 € za hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby odkázanej osobe, poskytovanú
kvalifikovanou opatrovateľkou s ktorou má organizácia uzatvorenú pracovnú zmluvu.
.
Hlasovanie:
Za:
7 Zs. Bozó, Cs. Demeter, V. Demeter, F. Hegedűs, J. Maksi,
Mgr. A. Szajko, Z. Varga
Proti :
0
Zdržali sa :
0
Neprítomný:
0
V obci máme dvoch opatrovateľov Olega Sendreiho a Ivanu Horváthovú a šesť osôb ) Jolana
Lehotaiová, Júlia Šišková, Estera Farkašová, Ružena Gallová, Mária Bandová a Jolana
Danyiová ) ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.
i) Nájomný dom – p. Mikuláš Kováč mal nájomnú zmluvu od 1. decembra 2018, ale zatiaľ
nič neplatil. Irena Kárászová ( ona bývala v druhej polovici v nájomnom dome č. 3 ) odišla
bývať k svojmu synovi a namiesto nej chce nasťahovať Pamela Dávidová. Poslanci zatiaľ
nesúhlasia, aby tam nasťahovala. Poslanec V. Demeter v tomto bode poznamenal, že máme
veľa takých rodín, ktoré bývajú v dezolátnom dome. Dobre im bolo stavať nižšie štandardné
byty. Poslanci s tým súhlasili a hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

j) Prezidentské voľby – budú 16. marca 2019
K bodu č. 10 Rôzne
V bode ostatnom boli prerokované nasledovné témy:
1. Delegovanie členov rady školy ( ZŠ, MŠ ) - poslanci OZ navrhli delegovať do Rady školy
pri ZŠ poslanca Vojtecha Demetera a do Rady školy pri MŠ poslanca Zoltána Vargu.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti :
Zdržali sa :
Neprítomný:

0
0
0

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

V tomto bode ešte vystúpili nasledovní poslanci a hosť Ing. Peter Slezák:
Ing. Peter Slezák – v krátkosti informoval poslancov ako aj starostu, čo plánuje v tomto roku
robiť. Verí, že pozemky budú vysporiadané a cesta bude patriť obce. Financie z Eurofondov
možno len vtedy žiadať, keď je vysporiadané vlastníctvo. Pán starosta vysvetlil p. Slezákovi,
že najprv do konca marca musí dokončiť protipovodňové opatrenia ( podpísať nájomné
zmluvy vlastníkmi pozemkov – rieši advokát Lakatoš ).
poslanec V. Demeter
- na materskej škole cez víkend sú otvorené okná
- p. Homoly obyvateľ našej obce potrebuje plech na oplotenie od Oláha Gabriela, nakoľko
deti cez plot hádžu smeti na jeho dvor
- na mini ihrisko dobre by bolo vysypať piesok
p. poslanec Z. Varga
- ako môže p. starosta dovoliť Rímskokatolickej cirkvi, že za obecným úradom je hnojisko.
Smrdí a je to škaredé, neetické, aby v strede obce pásli kravy – dobre by bolo upozorniť
Rímskokatolickú cirkev, aby hnojisko odstránili.
p. poslanec F. Hegedűs
– všade je neporiadok, smeti sú nepozbierané, dobre by bolo umiestniť jednu smetnú nádobu
aj pri kostol
p. poslanec Cs. Demeter
- kedy už bude Lepeň Lapoňa
- pri reformovanom kostole na mini ihrisku, keď je omša vtedy hrajú futbal, nedalo by sa
umiestniť niekde inde
p. poslanec J. Maksi
- v obci je veľa túlavých psov - treba hľadať nejaké riešenie
p. poslanec Zsolt Bozó
- v cintoríne dobre by bolo vymeniť plot
Pán starosta skúsil na všetky otázky odpovedať.
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 ukončil
zasadnutie OZ.

Zapisovateľka:

Mária Šiketová

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

Overovatelia zápisnice:

Zsolt Bozó

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

Csaba Demeter

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

Bc. Peter B a b í k
starosta obce

Prílohy:

1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Úprava rozpočtu obce s rozpočtovými opatreniami
4. Návrh na uznesenie

