Uznesenia Obecného zastupiteľstva Paňovce
Uznesenie č. 2, zo dňa 24.01.2011
Podľa § 31, odst.1 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.5 , písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1.
2.

Územný plán obcí Paňovce a Debraď– Zmeny a doplnky 01
(zmena umiestnenia vodojemu)
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obcí Paňovce
a Debraď – Zmeny a doplnky 01

Uznesenie č. 3, zo dňa 24.01.2011
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie –
zošrotovanie motorového vozidla
ŠKODA 1203, vo
vlastníctve Obec Paňovce, evidenčné číslo KS-248BG, úpravu
požiarneho vozidla, kategória N1, výrobné číslo podvozku
67792, výrobné číslo motora 10/3-587, rok výroby 1972,
z dôvodu
nepojazdnosti- poškodenie motora, neprimerane
vysoké náklady na opravu, platby povinného poistenia, technické
a emisné kontroly.
Uznesenie č. 4, zo dňa 24.01.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie členov
jednotlivých komisií :

Paňovský
spravodajca
ročník 7. číslo 2
jún 2011

Stručné informácie:
1. Žiaci našej základnej školy pod vedením svojich pedagógov
v rámci akcie “Deň Zeme“ vyčistili areál rybníka od odpadkov.
2. Do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2011/2012 boli
zapísané 4 deti a celkový počet žiakov bude 21.
3. V materskej škole v školskom roku 2011/2012 je 19 detí.
4. V areály školy bola osadená nová preliezačka.
5. Od roku 2011 platí nový 10- ročný Lesný hospodársky plán,
ktorý je záväzný pre všetkých vlastníkov lesných pozemkov.

Komisia pre verejný poriadok:
RNDr. Zuzana Lakiová – predsedníčka
RNDr. Monika Mitrová – členka, Eva Seligová
- členka
Peter Leško
- člen ,
Ing. Katarína Szabóová - členka
Komisia pre kultúru a šport :
Ing. Rozália Juhászová - predsedníčka
Jaroslav Horváth - člen,
Milan Štovčík, ml. – člen
Jozef Varga
- člen,
Štefan Juhász
- člen

A zároveň schválilo plán práce jednotlivých komisií na rok 2011.
Uznesenie č. 5, zo dňa 24.01.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ceny a podmienky prenájmu
KD,TJ a to :

Prenájom KD - organizátorom musia byť minimálne 4
osoby nad 22 rokov, ceny zostávajú pôvodné, zaplatí sa záloha
vo výške 30,- €, ktorá sa po prevzatí miestností vráti, ak sa
majetok obce nepoškodil.
Prenájom TJ - organizátorom musia byť minimálne 2
osoby nad 22 rokov, ceny zostávajú pôvodné, zaplatí sa záloha
vo výške 20,- €, ktorá sa po prevzatí miestností vráti, ak sa
majetok obce nepoškodil.
Uznesenie č.6, zo dňa 24.01.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľnosti
v intraviláne obce pre žiadateľa Štefana Juhásza, Paňovce 195
o výmere 32 m², 2,50 € za m² s tým, že kupujúci uhradí
náklady za geometrický plán a náklady súvisiace s prevodom.
Uznesenie č. 7, zo dňa 24.01.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc pre
Reformovanú cirkev Paňovce, na obnovu kostola pri príležitosti
stého výročia jeho postavenia, vo výške 1 000,- €, na základe
zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2011.

Uznesenie č. 8, zo dňa 09.03.2011
Každý z poslancov navštívi tie domácnosti, ktoré sa zatiaľ
nerozhodli pre pripojenie sa na budúci vodovod s
cieľom
získať 4 podpísané zmluvy o budúcej zmluve.
Uznesenie č. 9, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania pre
poslancov OZ Paňovce
- odmena voleného poslanca za účasť na jednom zasadnutí OZ 17.- €
- odmena člena komisie za účasť na jednom zasadnutí OZ
11,- €
- odmena predsedu komisie na jednom zasadnutí komisie
10,- €
- odmena člena komisie na jednom zasadnutí komisie
7,- €

Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva
v celom znení sú súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 10, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu alikvotnej čiastky
režijných nákladov do stravy pre Školskú jedáleň pri Základnej
škole Čečejovce, t.j. za 6 mesiacov kalendárneho roka 2011, vo
výške 2 340.- € s tým, že následne ukladá starostke obce a
jej zástupkyni, preveriť alternatívne možnosti stravovania sa detí
ZŠ a MŠ Paňovce po finančnej a technickej stránke.
Uznesenie č. 11, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s neustálym navyšovaním
nákladov na
chod spoločného
úradu, taktiež nesúhlasí
s návrhom dodatku č. 1 Čl. VII. bod 4, 5 a 6. k zmluve o zriadení
spoločného úradu zo dňa 01.07.2002 a žiada o spoločné
zasadnutie zástupcov zúčastnených obcí.
Uznesenie č. 12, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Paňovce na
rok 2011, v
príjmovej časti vo výške 253 455,-€ a vo
výdavkovej časti 250 794,- € s prebytkom 2 661,-€.
Uznesenie č. 13, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre
Country cross Team Paňovce
vo výške 1 000,- € k
dofinancovaniu chodu združenia na základe
zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2011.
Uznesenie č. 14, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre
Telovýchovnú jednotu Družstevník Paňovce vo výške 1 000,€ k dofinancovaniu chodu združenia na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2011.
Uznesenie č. 15, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre
Poľovnícke združenie Platan Paňovce vo výške 800,- € k
dofinancovaniu chodu združenia na základe
zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2011.
Uznesenie č. 16, zo dňa 30.03.2011
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti PD Paňovce
o prehodnotení VZN o dani z nehnuteľnosti sa uznieslo, že pri
najbližšom schvaľovaní Všeobecného záväzného nariadenia o
miestnych daniach a miestnych poplatkoch za
komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Paňovce,
ktoré predpokladá v decembri 2011, prehodnotí percentuálne
ročné sadzby.

Plnenie plánu práce športovo – kultúrnej komisie
v prvom polroku kalendárneho roku 2011
V mesiaci február sme sa spoločne zabavili na tradičnej
Fašiangovej zábave v našom kultúrnom dome. O pokojný
priebeh, príjemné posedenie a dobrú zábavu sa postarali členovia
Country cross Team Paňovce a ich rodinní príslušníci. Celú
akciu zastrešoval poslanec obecného zastupiteľstva Jaroslav
Horváth.
V spolupráci s našou mládežou sme v mesiaci marec
poupratovali miestny cintorín.
Poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Varga a Peter Leško
usporiadali veľkonočnú diskotéku.
Májová veselica sa konala v mladom duchu. Na toto zábavne
podujatie prišlo 70 mladých ľudí. Zabávali sa pri modernej
hudbe, o ktorú sa postaral pán Jozef Varga.

26.06. na športovom areály sa uskutočnilo vydarené
športové popoludnie v rámci dňa otcov.
V mene organizátorov všetkých podujatí ďakujeme
sponzorom, ktorí pravidelne venujú ceny do tomboly.
Veríme, že svoju priazeň nám zachováte aj naďalej.
Ing. Rozália Juhászová
predseda ŠKK

Pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok pripravila
naša mládež.

Plán práce ŠKK v druhom polroku 2011
Júl – Paňovské leto je naplánované na 30.7.2011 už tradične na
futbalovom ihrisku.
August – Rozlúčka s letom a prázdninami 27.08.2011.

September – Čo nám dala záhrada? Výstava ovocia a zeleniny
z našich záhrad sa plánuje na predposledný septembrový týždeň.
Posedenie so seniormi pri hudbe a harmonike sa pripravuje na
17.09.2011 v kultúrnom dome.
November – Katarínska zábava.
December- predvianočné stretnutie a spoločné zapálenie
Betlehemského svetla pred obecným Betlehemom. Vianočné
pásmo Kolied pripravené našou mládežou.

Niektoré vybrané údaje za rok 2010

- počet narodených detí.: 3
- počet prihlásených k trvalému pobytu: 10
- počet odhlásených z trvalého pobytu : 7
- počet úmrtí: 3
Stav obyv. k 31. 12. 2010: 580, z toho: 277 mužov a 303 žien

OZNAMY, NÁMETY, PRIPOMIENKY ..........

Z babkinej truhlice
Stavanie májov
Stavanie májov sa udržalo v rôznych podobách dodnes a je
výlučne záležitosťou mužov.
Už v stredoveku stavali „májové“ stromy pred kostol alebo
radnicu ako prejav úcty a žičlivosti. Predstavuje symbol života,
symbol ochrany a rastu a stojí na mieste do svätodušných
sviatkov.
Postavenie „mája“ pred dom dievčaťa bolo znakom vážneho
záujmu, sľubom lásky a vernosti. Tam, kde sa nachádzali bohaté
rozsiahle lesy, umožňovali mládencom obstarať urastené jedle
alebo smreky podľa potreby. V menej lesnatých oblastiach
vyberali pre máj brezové stromy a obyčajne ich pekne ozdobili
farebnými stužkami.
Svätodušné sviatky – Turice
Na východnom Slovensku sa označujú termínom Rusadľe.
Základ týchto sviatkov tvorí kult rastlinstva. Jedným zo znakov
je používanie zelenej farby. Domov sa nosili zelené lipové alebo
agátové vetvičky, ktoré mali ochranné vlastnosti. Boli symbolom
rozvíjajúcej sa sviežej prírody a mali za úlohu priťahovať dobré
sily a chrániť pred zlými silami. Zdobil sa nimi nielen vonkajšok
a vnútrajšok obytných domov, ale aj hospodárske budovy, najmä
maštale.
Kravám, ktoré sa vyháňali na pašu, dávali vence z trávy
a kvitnúcej púpavy na rohy. K tradíciam patrila aj voľba
hlavného mládenca. Na Turičnú nedeľu v popoludňajších
hodinách bolo možné vidieť na dedinách Abova pekne
vyobliekané dievky, ktoré idúc v rade, jedna za druhou chodili
po domoch a zbierali do košíka vajíčka a potom ich vymenili
u obchodníka za cukríky.
Najvýznamnejšou duchovnou tradíciou je tzv. otváranie
studničiek,. ktoré boli v minulosti zdrojom pitnej vody. Chotár s
nevyčistenou studničkou by mohli postihnúť duchovia
nedostatkom vlahy.

Ing. R. Juhászová
predsedaŠKK
Okrúhle jubileá v roku 2011
- 100. výročie výstavby svojho kostola oslávia veriaci
reformovanej cirkvi v našej obci.
- 65 rokov je v prevádzke materská škola, ktorá vznikla ako
štátna detská opatrovňa.
- Prvenstvo vo vekovej kategórii udržiava pani Alžbeta Vargová,
ktorá sa v plnom zdraví dožila krásnych 90 rokov.

Vážení spoluobčania,
anonymné podania a sťažnosti ohľadom hospodárenia v lese
na adresu firmy DEMIKO ma donútili, aby som sa k Vám
prihovorila týmto spôsobom. Podnikám už 15 rokov v lesníctve
/1996 – prevzatie reštitučného majetku/ a snažím sa svoj majetok
chrániť a nie je v mojom záujme zničiť ten krásny les nad našou
obcou, ako si to poniektorí myslia. Keby som nemusela
odvádzať dane, platiť odborného lesného hospodára /OLH/ a iné
odvody, určite by som nevyrúbala žiaden strom. Pre mňa však
platí Lesný hospodársky plán, ktorý musím dodržiavať a plniť.
A ten mi prikazuje, koľko môžem ťažiť, koľko a čo nasadiť a čo
kde urobiť. Na celé hospodárenie dohliada OLH. Tento rok
vstupuje do platnosti nový hospodársky plán, ktorý mi
predpisuje ťažbu práve nad našou obcou. Budú sa vytvárať rubné
pásy, kde sa bude presvetľovať, dorubovať a nakoniec zakladať
nové lesné porasty. Les sa musí po určitej dobe obnovovať.
Zároveň Vás prosím, aby ste les brali ako súkromný majetok
i keď je tu pre nás všetkých, aby ste ho neznečisťovali odpadom
a neohrozovali ho vypaľovaním trávy, pretože príroda sa človeku
vypomstí za nezodpovedné správanie.
Bc. Monika Bačová
konateľ

.
Kultúrna komisia touto cestou oznamuje občanom,
kto by mal záujem pozdraviť svojich blízkych pri rôznych
životných jubileách, počas pracovného voľna t.j. sobota –
nedeľa, môže sa dohodnúť s pánom Vargom a s pani
Juhászovou za nasledovných podmienok:
Oznam treba nahlásiť týždeň vopred u menovaných osôb.
Relácia bude odvysielaná v stanovenom čase v obecnom
rozhlase. Poplatok za odvysielanie je 5 €. Text a piesne si môžete
vybrať sami.
Zverejnenie tohto oznamu bolo prerokované na obecnom
zastupiteľstve.

Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne
pozýva na „Paňovské leto“, ktoré sa
uskutoční
dňa 30.07.2011

