Prijaté uznesenia OZ za rok 2018
Uznesenie č.1 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plány prác obidvoch komisií a to:
kultúrnej a poriadkovej na rok 2018

športovej –

Uznesenie č. 2 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018
Uznesenie č. 3 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
1 polrok 2018.
Uznesenie č. 4 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017.
Uznesenie č. 5 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizovanie fašiangovej zábavy, ktorá
bude 27.01.2017 v miestnom kultúrnom dome. Rozdelenie úloh je zapísané v zápisnici
v bode č. 7
Uznesenie č. 6 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o tom, že rozpočet obce na rok 2018
bol nahraný v programe RISAM.
Uznesenie č. 7 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s termínom brigády na cintoríne.
Uznesenie č. 8 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti na Obnovu budovy telocvične
v Paňovciach, rozpočet na celý projekt činí 55 280,11 € z toho spoluúčasť obce bude 25%
z celkových nákladov.
Uznesenie č. 9 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektu na verejné osvetlenie na ulici
Kertáj.
Uznesenie č. 10 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby sa rigol pri Petrikových spevnil betónovými
kockami. Podrobnosti zapísané v zápisnici v bode č.9.
Uznesenie č. 11 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s termínom Paňovského leta a to: 30.06.2018.
Uznesenie č. 12 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vytvorení dvoch nových
pracovných miest v rámci projektu Šanca na zamestnanie podľa § 54 do 31.07.2018.

Uznesenie č. 13 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou
a Kertáji.

ciest na ulici pri Cintoríne, Pizondori

Uznesenie č. 14 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s udelením písomného napomenutia majiteľovi psa.
Uznesenie č. 15 zo dňa 18.01.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o tom že prevádzka dvora vo
Fischer bau nebude povolená. Podrobnosti zapísané v zápisnici v bodeč.9.
Uznesenie č.16 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej
klasifikácie a to k kapitálovým výdavkom sa presunú finančné prostriedky vo výške 4628., €
použijú sa na rekonštrukciu telocvične. Presun bude na položku 717 002.
Uznesenie č.17 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu na bežnom účte a to :
- údržba budovy obecného úradu vo výške 3000., € na položku 635 006,
- zakúpenie výpočtovej techniky vo výške 1000., € na položku 633 002,
- údržba budovy OcÚ v rámci projektu „ Významná obnova budovy OcÚ v Paňovciach
- 4 000., € na položku 635 006,
Uznesenie č. 18 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o poskytovaní partnerstva
s EUprojects na kalendárny rok 2018 od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Uznesenie č. 19 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
369/1990 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2018.

novelu zákona o Obecnom zriadení č.

Uznesenie č. 20 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
povinnosti obce ohľadom zákona
o Odpadovom hospodárstve č. 75/2015 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2018.
Uznesenie č. 21 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie zo strany obce vo výške 4600 €,
pri realizovaní projektu Rekonštrukcia telocvične.
Uznesenie č. 22 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zasadnutí rady ZMOSU.
Uznesenie č. 23 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
povrchový rigolom v obci Paňovce.

o Oprave odvodnenia

Uznesenie č. 24 zo dňa 19.03.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým programom na Paňovské leto 2018.

Uznesenie č.25 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k záverečnému účtu obce Paňovce za rok 2017.

stanovisko

hlavného

kontrolóra

Uznesenie č.26 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky obce Paňovce za rok 2017.
Uznesenie č. 27 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Paňovce za rok 2017
bez výhrad.
Uznesenie č. 28 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo
výške 12 221, 11 €, takto:
a) Do rezervného fondu sa pridelí 12 221,11 € spolu na rezervnom fonde je 39 710, 73 €.
b) 14 380,57 € na Opravu odvodnenia povrchového rigolu v obci Paňovce prvá polovica
– Pizondor,
c) 4 600 € na Rekonštrukciu telocvične
d) 5 000 € na výstavbu verejného osvetlenia na Kertáji
e) 15 000 € na Opravu odvodnenia povrchového rigolu v obci Paňovce druhá polovica Pizondor
Uznesenie č. 29 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej
klasifikácie a to nasledovne:
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Uznesenie č. 30 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými
Uznesenie č. 31 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2018 o úprave, obmedzení a zákaze
všeobecne užívať vodu na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch.

Uznesenie č. 32 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2018 o spôsobe náhradného zásobovania
pitnou vodou.
Uznesenie č. 33 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Uznesenie č. 34 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním zmluvy o poskytovaní poradenstva
a služby v oblasti Ochrana osobných údajov, za mesačný paušál 36 €.
Uznesenie č. 35 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o tom, že pani Katarína
Ficeriová bude pracovať na obecnom úrade a bude mať 80 % úväzok.
Uznesenie č. 36 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výpomocou pri akcií „Deň detí“.
Uznesenie č. 37 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s programom na Paňovské leto.
Uznesenie č. 38 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozdelením nasledovných úloh:
Príprava areálu a vatry – všetci poslanci, členovia komisií a zamestnanci OcÚ,
Pečenie klobás – zodpovední: S. Holečko a Ing. Miroslav Ujczo,
Zakúpenie cien do tomboly a varenia gulášu – zodpovední zamestnanci OcÚ,
Príprava na varenie gulášu – zodpovedné M. Sehnalová a Ing. K. Szabóová,
Program a hudba – zodpovedná starostka obce,
Uznesenie č. 39 zo dňa 10.05.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím štartovného vo výške 20., € pre
súťažiacich vo verení kotlíkových jedál pri príležitostí Paňovského leta.
Uznesenie č. 40 zo dňa 02.07.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie čerpanie rozpočtu v ¼ roku
2018.
Uznesenie č. 41 zo dňa 02.07.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 5/2018 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Paňovce.
Uznesenie č. 42 zo dňa 02.07.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje „ Štatút obce Paňovce“
Uznesenie č. 43 zo dňa 02.07.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2020 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Paňovce: 7 poslancov.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6

Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 44 zo dňa 02.07.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2020 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Paňovce takto: na celý úväzok.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 45 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie plnenie rozpočtu za ½
polrok roku 2018.
Uznesenie č. 46 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej
klasifikácie takto:
1. z položky 01/110 635 006 havarijné stavy, odstraňovanie -300, €, na položku 01/110
635 004 miestny rozhlas- údržba + 300, €.
2. z položky 01/110 635 006 údržba verejných priestranstiev – 170, €, na položku
01/110 637 004 výrub stromov- cintorín + 170, €.
3. z položky 01/110 637 004 odvoz odpadu Kosit – 700, €, na položku 01/110 633 006
nákup KUKA nádob + 700, €.
4. z položky 09/111 621 000 poistenie do VZP – 900, €, na položku 09/111 poistenie
do ostatných poisťovní + 900, €.
5. z položky 01/110 637 005 projekty vypracovanie – 550, €, na položku 08/100 633 006
TJ elektrický stĺp + 500, €.
6. z položky 01/110 717 001 realizácia VO Kertáj - 500, €,
na položku 01/110
717 002TJ rekonštrukcia telocvične + 500, €.
Uznesenie č. 47 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na kód
výzvy č. OPII -2018/7/1 – DOP z úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
pod názvom projektu „Wifi pre Teba“.
Uznesenie č. 48 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výšku maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške
5% z predloženého projektu.
Uznesenie č. 49 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s termínom a prípravou akcie „Uvítanie
detí do života“.
Uznesenie č. 50 zo dňa 18.09.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie, že v areáli bývalej strelnice
sa budú stavať rodinné domy.
Uznesenie č. 51 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí poskytnutím finančných prostriedkov vo
výške 125, €, na rekonštrukciu vojnových hrobov na verejnom cintoríne v obci Paňovce.
Uznesenie č. 52 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie na
prípravu betónového základu autobusovej zastávky vo výške 600, €,.
Uznesenie č. 53 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí poskytnutím finančných prostriedkov
z rozpočtu obce vo výške 80, €, do konca kalendárneho roka 2018, na prijatie novej
pracovnej sily na spoločný stavebný úrad v Moldave nad Bodovou.
Uznesenie č. 54 zo dňa 18.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie s prijatými opatreniami
ohľadom sťažnosti sp. zn. 199/2018.
Uznesenie č. 55 zo dňa 29.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie plnenie rozpočtu za ¾ rok
roku 2018.
Uznesenie č. 56 zo dňa 29.10.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej
klasifikácie takto:
1. z položky 01/110 633 002 OcÚ výpočtová technika -40, €, na položku 01/110
632 004 WEB stránka + 40, €.
2. z položky 01/110 633 002 OcÚ výpočtová technika – 200, €, na položku 01/110
633 009 OcÚ knihy a časopisy + 200, €.
3. z položky 01/110 635 006 OcÚ údržba budovy – 450, €, na položku 01/110 635 004
údržba kosačiek + 450, €.
4. z položky 01/110 635 006 OcÚ údržba budovy – 150, €, na položku 01/110 637 002
paňovské leto + 150, €.
5. z položky 01/110 635 006 OcÚ údržba budovy – 50, €, na položku 01/110 637 005
Dr. Sotolář + 50, €.
6. z položky 01/110 637 004 dezinfekcia vody – 200, €, na položku 01/110 637 004 výrub
stromov + 200, €.
7. z položky 01/110 637 026 ZMOÚB príspevky – 200, €, na položku 01/110 642 001
členské ZMOS + 200, €.
8. z položky 01/110 637 005 projekty – 330, €, na položku 01/110 642 001 členské
ZMOS + 330, €.
9. z položky 01/110 637 004 priekopa pri DS – 110, €, na položku 01/110 641 009 CVČ
+ 110, €.
10. z položky 01/110 637 004 priekopa pri DS – 50, €, na položku 08/400 637 027 dohoda
o VP DS + 50, €.
11. z položky 01/110 637 004 priekopa pri DS – 50, €,
na položku 01/110 637 014
nákup stravných lístkov + 50, €.

12. z položky 08/400 633 006 DS materiál – 500, €, na položku 01/110 637 014 nákup
stravných lístkov + 500, €.
13. z položky 06/400 632 001 VO elektrina – 100, €, na položku 09/121 633 009 ZŠ
učebné pomôcky + 100, €.
Uznesenie č. 57 zo dňa 29.10.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci zákona o obecnom zriadení § 11, v rozsahu
do 1 000,- €, pre starostku obce vykonať presun finančných prostriedkov v rámci
rozpočtovej klasifikácie v účtovníctve od 01.11.2018 do 30.11.2018.
Uznesenie č. 58 zo dňa 29.10.2018
Predsedníčka športovej a kultúrnej komisie informovala obecné zastupiteľstvo obce
Paňovce o celoročnej činnosti komisie.
Uznesenie č. 59 zo dňa 29.10.2018
Predseda komisie pre verejný poriadok
Paňovce o celoročnej činnosti komisie.

informoval obecné zastupiteľstvo obce

Uznesenie č. 60 zo dňa 29.10.2018
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo obce Paňovce o celoročnej
činnosti obecného zastupiteľstva za rok 2018.
Uznesenie č. 61 zo dňa 29.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu
o novovytvorených pracovných miestach na obecnom úrade v rámci projektu „Cesta na trh
práce 2“.
Uznesenie č.62 zo dňa 29.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie na
vyloženie zámkovej dlažby na parkovisko pod cintorínom vo výške 2300, €,.

Ing. Rozália Juhászová
starostka obce

