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Zápisnica 
zo 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Gemerská Panica 

konaného dňa 07.11.2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Michal Fedor, zástupca starosta obce 

                           Poslanci : Garajová Diana, Kišfaluši Igor, Jana Auxtová,  

                                            Robert Zsóri, Zsolt Majoros 

Neprítomní:      Jozef Agašvári 

                         

Ďalší prítomní:  

                           Irena Dobošová, Ing. Zuzana Ivánová zamestnankyne obce 

 

Verejnosť:        obyvatelia obce (viď. príloha: prezenčná listina) 

 

PROGRAM : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Zmena rozpočtu na rok 2016 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

6. Zmena úväzku zástupcu starostu 

7. Polročný audit za rok 2016 

8. Otváranie obálok k zámeru priameho predaja majetku obce a odsúhlasenie predaja 

v registri C KN, parc. č. 216/1-959 m2 a č. 216/2- 997 m2 – orná pôda, LV 320 

9. Návrh Rokovacieho poriadku obce Gemerská Panica 

10. Návrh Zásady odmeňovania poslancov v obci Gemerská Panica 

11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Gemerská 

Panica č. 2/2016 

12. Návrh VZN obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Gemerská Panica 

13. Návrh VZN 4/2016 o správnych poplatkoch a iných poplatok na území obce 

14. Návrh VZN 05/2016 na kalendárny rok 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom v obci Gemerská 

Panica na rok 2016 

15. Návrh VZN 6/2016 o slobodnom prístupe k informáciám 

16. Rôzne –    Inventarizácia 

- Dotácia rímskokatolický kostol 

- Zmena členov v komisiách 

- Škola – školská rada 

- Súťaž vo varení kapustnice 

- Deň dôchodcov a Mikuláš pre deti 

- Používanie obecného traktora 

       

17. Diskusia 

18. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Michal Fedor, zástupca starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Jozef Agašvári 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6. OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, 

 

Overovatelia zápisnice:  Diana Garajová, Igor Kišfaluši 

Zapisovateľka:               Ing. Zuzana Ivánová 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

                                               

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ 

 

Prečítala Ing. Zuzana Ivánová zamestnankyňa obce. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia 

OZ. 

 

K bodu  4. Zmena rozpočtu na rok 2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

1. úpravu rozpočtu na rok 2016. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodom 5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

 

                                               

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

 

K bodu 6. Zmena úväzku zástupcu starostu 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A.) Schvaľuje 

Od októbra 2016 100 % úväzok. 

                                               

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

B.) Berie na vedomie 

 

plat ako súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu 

obyvateľov obce.  

 

883 x 1,65 = 1456,95 Eur  

 

 

 

   

                       

                                                         

 

   



 

 4 

K bodu 7. Polročný audit 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

                                          berie na vedomie 

polročný audit za rok 2016. 

 

 

K bodu 8. Otváranie obálok k zámeru priameho predaja majetku obce a odsúhlasenie 

predaja v registri C KN, parc. č. 216/1-959 m2 a č. 216/2- 997 m2 – orná pôda, LV 320 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

                                                            schvaľuje   
predaj majetku obce Gemerská Panica  parce. č. 216/1 – 959 m2 a 216/2 – 997 m2 pánovi 

Zoltánovi Zsórimu za sumu 650,00 Eur. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

 

K bodu 9. Návrh Rokovacieho poriadku obce Gemerská Panica 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

návrh rokovacieho poriadku obce Gemerská Panica.  

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodu 10. Návrh Zásady odmeňovania poslancov v obci Gemerská Panica 

 

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

návrh Zásady odmeňovania poslancov v obci Gemerská Panica. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

K bodu 11. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce 

Gemerská Panica č. 2/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Gemerská Panica 

2/2016 

 

 

K bodu 12. Návrh VZN obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerská Panica 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

návrh VzN obce 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi as drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Gemerská Panica. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodu 13. Návrh VZN 4/2016 o správnych poplatkoch a iných poplatok na území obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

návrh VzN obce 4/2016 o správnych poplatkoch a iných poplatkov na území obce. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

K bodu 14. Návrh VZN 05/2016 na kalendárny rok 2016 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom v obci 

Gemerská Panica na rok 2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Návrh VzN obce 5/2016 na kalendárny rok 2016 o určení výšky dotáie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom v obci Gemerská Panica na rok 2016 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

K bodu 15. Návrh VZN 6/2016 o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

návrh VzN obce 6/2016 o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodu 16. Rôzne – Inventarizácia 

 

Pán zástupca starostu obce Michal Fedor oboznámil prítomných poslancov, že členovia 

inventarizačnej komisie môžu prísť na obecný úrad hocikedy a dohodnúť sa na termíne 

vykonania inventarizácie. Inventarizácia sa vykoná k 31.12.2016.   

    

Dotácia rímsko-katolický kostol    

 

Michal Fedor oboznámil prítomných, že sa prerábalo okolo kostola, posypalo sa kameňmi 

a vysadili sa 2 tuje. Prerábali kostol aj zvnútra. Obec kúpil cement, vápno a prácu si platil 

kostol sám. Pán farár požiadal o dotáciu 1000, Eur na výmenu okna. Pán Majoros povedal, že 

s tým súhlasí, ale musí sa poskytnúť dotácia aj druhému Evanjelickému kostolu. Pán hlavný 

kontrolór poznamenal, že dotácia sa poskytuje tak, že požiadajú o dotáciu na základe VZN 

a zahrnie sa to do budúco ročného rozpočtu. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dotáciu pre rímsko - katolický kostol vo výške 1000,00 Eur po podaní žiadosti o dotáciu na 

rok 2017. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

 

 

Pán Róbert Zsóri dal návrh: V prípade, keď sa začnú stavebné práce na evanjelickom 

kostole, tak sa uvoľnia peniaze aj evanjelickému kostolu 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uvoľnenie dotácie vo výške 1000,00 Eur po začatí stavebných prác na evanjelickom kostole 

a podaní žiadostí o dotáciu na rok 2017. 

 

 

Hlasovanie:                     za:                                  5 (Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        1 ( Jana Auxtová)    



 

 8 

 

Zmena členov v komisiách 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

výmenu predsedov vo finančnej komisie na Igora Kišfalušiho a v komisii pre životné 

prostredie na Michala Fedora. 

 

Hlasovanie:                     za:                                  6 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri, Zsolt         

                                                                                    Majoros) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

Škola – školská rada 

 

Pán Michal Fedor oboznámil prítomných, že sa bude voliť nová školská rada, nakoľko sú 

v škole noví rodičia.  

 

Ak by bol záujem mohlo by sa variť obedy v Školskej jedálni pre dôchodcov na odnášku. 

Náklady na jeden obed vyšli v sume 2,72 Eur.  

 

Michal Fedor spomenul, že 03.11.2016 vyšla výzva na rozširovanie kapacít v Materských 

školách a bolo by to vhodné aj pre našu materskú škôlku. Oslovili sme projektanta 

z Rimavskej Soboty, ktorý začal už prípravné práce. 

 

Súťaž vo varení kapustnice 

 

Zástupca starostu oboznámil prítomných, že sa chystá urobiť súťaž vo varení kapustnice 

v decembri, ktorá by stála približne 300 Eur. 

 

Deň dôchodcov a Mikuláš pre deti 

   

Michal Fedor oboznámil prítomných, že deň dôchodcov a Mikuláš sa bude konať tradične 

v kultúrnom dome. Počet dôchodcov je približne 160 a v rozpočte je na túto akciu vyčlenené 

1000 Eur. Balíčky sa pre dôchodcov spravia za 4 Eurá a zo zvyšných sa pre dôchodcov uvarí 

kapustnica a pagáče. 

Pán Zsolt Majoros dal návrh: Aby sa pre dôchodcov rozdelilo 1000 Eur vo forme kupónov 

v potravinách. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Gemerská Panica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

neschvaľuje 

 

rozdelenie 1000 Eur vo forme kupónov v potravinách.  
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Hlasovanie:                     za:                                  1 ( Zsolt Majoros ) 

 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        5 (Jana Auxtová, Diana Garajová, Michal   

                                                                                    Fedor, Igor Kišfaluši, Robert Zsóri) 

    

Poslanci sa dohodli, že spravia Mikulášske balíčky za 3 eurá a balíčky pre dôchodcov za 4 

Eurá a zo zvyšných peňazí sa spraví pohostenie. 

 

Používanie obecného traktora 

 

Pán zástupca starostu navrhol, aby sa platilo za používanie traktora aspoň 1 eurá / km , 

doteraz platili 0,80 eur / km. Platenie za používanie nepokryjú výdavky na traktor, a z toho 

dôvodu by bolo potrebné zvýšiť cenu / km. Navrhuje aby sa v Gemerskej Panici zvýšilo na 5 

eur za jazdu. Pán Zsolt Majoros navrhol, nech sa zistí aká je sadzba za používanie traktora 

inde. Poslanci presúvajú tento bod na ďalšiu chôdzu. 

 

Diskusia 

  

Michal Fedor oboznámil prítomných poslancov z tým, že pani Edita Vargová požiadala 

o nájom na bývanie v budove bývalého Slovenského kríža. Pán Zsóri povedal, že nie je proti, 

ale musíme dať pozor na to, aby sme sa nedostali do problémov. Poslanci sa dohodli, že tam 

nie sú podmienky na žitie a nemôže sa to dať do podnájmu. 

 

Zástupca starostu  oboznámil poslancov, že dňa 03.11.2016 sa konalo stretnutie s pánom Ing. 

Borbélyom, s ktorým prišiel aj jeho právny zástupca p. JUDr. Balogh. Ďalšími účastníkmi 

stretnutia boli pán Pasterňák a poslankyňa Diana Garajová a zástupca starostu pán Fedor. 

Cieľom stretnutia bola dohoda medzi p. Pasterňákom a p. Borbélyom o odkúpenie domu, 

ktorý splácal p. Pasterňák p. Borbélyovi, lenže medzi týmto pánmi došlo ku konfliktu, čoho 

výsledkom bolo, že pán Borbély odstúpil k odpredaniu domu p. Pasterňákovi na tomto 

stretnutí nedošlo ku dohode medzi pánom Borbélyom a pánom Pasterňákom. Ďalším bodom 

stretnutia bola žiadosť p. Borbélya, ktorý prostredníctvom svojho právneho zástupcu p. JUDr. 

Balogha požiadal obec o odkúpenie pozemku parcela pozemok parcelné č. 1744 o výmere 93 

m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a pozemok č. 1743 o výmere 617 m2, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria. Obec Gemerská Panica tento pozemok predala p. 

Pasterňákovi, takže obec nemohla predať pozemok p. Borbélyovi nakoľko pozemok už bol 

predaný p. Pasterňákovi, ktorý požiadal o kúpu pozemku ako vtedajší užívateľ domu.  

 

Pán Zsolt Majoros navrhol, nech sa spraví v kultúrnom dome WIFI pripojenie, aby s 

s elektronickými materiálmi vedeli pracovať priamo na zasadnutí.  
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18. Záver 

 

Pán Michal Fedor poďakoval prítomným a povedal, že ďalšie stretnutie sa bude konať 

v decembri.  

      

 

Zástupca starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:30 h. 

V Gemerskej Panici, 08.11.2016 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Ivánová ............................                 

 

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

                                                                                                   starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

Diana Garajová                                                                      ........................................ 

 

Igor Kišfaluši                                                                         ........................................ 

 

 


