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Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Panici konaného dňa 

09.09.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Michal Fedor, starosta obce 

                           Poslanci : Diana Garajová, Jana Auxtová, Igor Kišfaluši, Jozef Agasvári 

Neprítomní:      Róbert Zsóri, Zsolt Majoros, Roland Benko 

Ďalší prítomní:  Katarína Šipošová, Irena Dobošová,  zamestnankyne obce 

 

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

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Čerpanie rezervného fondu 

4. Projekty - KD, Detské ihrisko, Požiarna zbrojnica, Vodovod 

5. Návrh VZN na vylepenie plagátov 

6. Úprava rozpočtu 

7. Správa kontrolóra 

8. Súťaž vo varení 

9. Zastávka pri hlavnej ceste 

10. Projekt cez úrad práce 50 j 

11. Pôžička 

12. Prijatie nového riaditeľa do ZŠ 

13. Rôzne – pozemok pod Vodárničkou, nákup motorového vozidla 

14. Diskusia 

15. Záver  

 

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4. OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Agasvári, Igor Kišfaluši 

Zapisovateľka:               Katarína Šipošová 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodu 3. Čerpanie rezervného fondu 

 

Predložila zamestnankyňa obce Irena Dobošová, jedná sa o 2 faktúry: 

1. za prácu na JCB Ladislav Molnár čiastka 920,- € - čistenie járkov 

2. rekonštrukčné stavebné práce Tornstav s.r.o. čiastka 2.330,74 € - požičovňa riadu  

Pri každej faktúre, ktorá sa týka rezervného fondu, Obecný úrad bude informovať 

a predkladať faktúry OZ na schválenie čerpania rezervného fondu. 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

čerpanie rezervného fondu. 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

K bodu  4. Projekty KD, detské ihrisko, požiarna zbrojnica 

 

Starosta obce oboznámil prítomných z jednotlivými projektmi, niektoré sú v štádiu riešenia 

(požiarna zbrojnica, vodovod), ostatné sú v pláne (KD, detské ihrisko).  

 

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 pripravovaných projektov v Gemerskej Panici. 

 

 

 

K bodu 5. Návrh VZN na vylepenie plagátov 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

VZN na vylepenie plagátov 4/2017. 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      
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K bodu 6.  Úprava rozpočtu 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu za rok 2017. 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

 

K bodu 7. Správa kontrolóra 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

správu kontrolóra o hospodárení v školskej jedálni. 

 

K bodu 8. Súťaž vo varení 

 

Starosta obce Michal Fedor oboznámil prítomných, že dňa 23. 09. 2017 sa uskutoční súťaž vo 

varení, na jednotlivé náklady spojené so súťažou je potrebné finančná čiastka 1.000,- €. 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

finančnú čiastku 1.000,- € na súťaž vo varení. 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

K bodu 9. Zastávka pri hlavnej ceste 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

správu starostu obce Michala Fedora o stavbe zastávok na hlavnej ceste, materiál zabezpečí 

Ing. Gabriel Kecskeméti a prácu na stavbe zabezpečí OÚ cez aktivačnú činnosť. 
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K bodu 10. Projekt cez úrad práce 50j 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

správu starostu obce Michala Fedora o projekte cez úrad práce 50j, od 1.9.2017 bol zobratý 

ďalší zamestnanec na murárske práce. 

 

 

K bodu 11. Pôžička 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

správu starostu obce Michala Fedora o možnej pôžičke na projektové dokumentácie podľa 

potreby, s tým že presnú výšku a splátku pôžičky schváli OZ na ďalších zasadnutiach. 

 

 

K bodu 12. Prijatie nového riaditeľa ZŠ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

prijatie nového riaditeľa do ZŠ Ing. Roberta Beníka. 

 

 

K bodu 13. Rôzne  - pozemok pod vodárničkou 

 

Starosta obce Michal Fedor oboznámil prítomných, že kvôli kolaudácii vodárničky je 

potrebné vyriešiť - kúpiť pozemok pod vodárničkou, pozemok vlastní pán Štefan Zsóri, ktorý 

bol oslovený a prisľúbil vyriešenie tejto problematiky. 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
 

správu starostu obce Michala Fedora o kúpe pozemku pod vodárničkou. 
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K bodu 13. Rôzne  - nákup motorového vozidla 

 

Starosta obce Michal Fedor oboznámil prítomných, že obecné motorové vozidlo je v zlom 

stave, oprava sa už nevypláca, obec potrebuje nové motorové vozidlo, súčasné motorové 

vozidlo sa dá do protihodnoty. 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

výber nového motorového vozidla. 

 

Hlasovanie:                     za:    4 (Jana Auxtová, Diana  Garajová, Jozef Agasvári, Igor   

                                                      Kišfaluši) 

                                         proti:                              0 

                                                                                 

                                         zdržal sa:                        0      

 

K bodu 14. Diskusia 

 

Pani Helena Jablonciová žiadala obecný úrad o prehlásenie pána Ondreja Szombathelyiho na 

nové súpisné číslo, nakoľko teraz je zahlásený na ich súpisné číslo. Starosta obce Michal 

Fedor sľúbil, že pána Szombathelyiho prehlásime na súpisné číslo 203, ktoré patrí do majetku 

obce (ZŠ maď.). 

Poslankyňa Jana Auxtová upozornila na skutočnosť, že jedna hojdačka na detskom ihrisku sa 

odkvačuje, čo je životu nebezpečné pre deti. Starosta obce Michal Fedor sľúbil odstránenie 

nedostatku. 

  

K bodu 15. Záver 

 

Nakoľko sa viac  do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce  Michal Fedor ukončil diskusiu, 

poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17.10 h. 

 

V Gemerskej Panici, 09.09.2017 

 

Zapísala: Katarína Šipošová 

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

                                                                                                 starosta obce 

                 Michal Fedor  

Overovatelia:  

 

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

 

Jozef Agasvári                                                                         ........................................ 


