
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   11.09.2019 na Obecnom úrade Paňovce 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Paňovce otvorila  starostka obce o 16:00 hod.,    

a privítala  všetkých prítomných.   Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo 

v počte 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.  

Za zapisovateľku starostka určila :  Mgr. Moniku Bačovú. 

Starostka obce predniesla  návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky  

sp. zn.: 185/2019.  

O programe rokovania dala starostka hlasovať:   

Výsledky hlasovania : Za:   5:   Slavomír Holečko,  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. 

Zuzana Lakiová,   Roland Rác 

 Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 11.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   schvaľuje  p r o g r a m  rokovania  obecného  zastupiteľstva  

v nasledovnom znení:  

1.  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania , určenie   

zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Predstavenie novej IBV v obci Paňovce na parcele reg. „C“ 657/1, 657/2, 657/3,  

4. Prejednanie výsledku hospodárenia za I. polrok roku 2019  

5. Úprava rozpočtu  

6. Informácia o jednotlivých aktivitách zriadených komisií v obci Paňovce za prvý polrok 

7. Vypracovanie nového doplnku k PSHR obce Paňovce ( ohľadom Zberného dvora, Novej hasičskej  

zbrojnice, Kyslíkovej  cesty, Javiska v obci Paňovce, )  

8. Vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe „Učebňa v záhrade“  



9. Rekonštrukcia interiéru základnej školy v obci Paňovce 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla:  Ing. Róberta  Komjáti – Nagya a Tomáša Kozlaia  

 

Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce  hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za:  5   Slavomír Holečko,  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlia, RNDr. 

Zuzana Lakiová,  Roland Rác 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2 zo dňa 11.09.2019  
 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje: Ing. Róberta  Komjáti – 

Nagya a Tomáša Kozlaia,  

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 26.03.2019 dlhodobo trvá, t.j.  uznesenie č. 11/c, (KD), 12/a, (rigol Pizondor). 

Konštatovala,  že   všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva sa plnia, sú v plnení, 

resp. boli splnené.  

 Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.05.2019 sú splnené.  

 O  plnení uznesení a ich trvaní   dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania : Za: 5    Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, RNDr. 

Zuzana Lakiová,  Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 3 zo dňa 11.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje že: uznesenie  č. 11/c, 12/a, zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 26.03.2019 trvá dlhodobo. 

Uznesenie č. 4 zo dňa 11.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje že: uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú 

splnené.      

3. Predstavenie novej IBV v obci Paňovce na parcele reg. „C“ 657/1, 657/2, 657/3,   

Starostka obce privítala  a predstavila vlastníka pozemkov pána Palenčára. Poprosila ho aby 

oboznámil poslancov o svojom zámere. Pán Palenčár mal pripravený pre každého poslanca situačný 

plán výstavby. Oboznámil starostku, poslancov a všetkých prítomných   o plánovanej výstavbe 

rodinných domov na vyššie uvedených parcelách ( bývala strelnica). V prípade realizácie IBV , vlastník 

pozemku pokryje náklady na zmeny a doplnky ÚP ( územný plán) obce súvisiace s jeho zámerom. Po 



dohode s obcou daruje, resp. odpredá za symbolickú cenu  15 m parkoviska po celej dĺžke. Môže byť 

po dohode,  aj zrekonštruovaná cesta od Melegových po parkovisko.     

Pán Palenčár na základe žiadosti žiada poslancov OZ obce Paňovce o vydanie súhlasného stanoviska.  

Vyjadrenie sa k danému návrhu: 

 Poslanci po oboznámení sa s projektom sa zhodli na tom, že nová výstavba by veľmi zaťažila obec po 

dopravnej stránke, kapacitne nezodpovedá škola ani škôlka pri rapídnom zvýšení počtu obyvateľstva. 

Tiež pripomenuli, že oblasť bývalej strelnice bola v rámci územného plánu vyčlenená na oddychovú 

zónu, ktorú by chceli aj zachovať. Zároveň možné stavebné priestory ponúkať v ostatných častiach 

obce, ktoré nie sú vyčerpané.  

Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach prerokovalo zámer využitia individuálnej bytovej výstavby - IBV 

Paňovce – sever, ktoré je situované v extraviláne obce Paňovce, číslo parcely registra „C“  657/1, 

657/2, 657/3  a nesúhlasí so zámerom Miroslava Palenčára, bytom Vyšná Myšľa, Hlavná 12, 044 15. 

Čo znamená:  že zámer  nie je možné zahrnúť do nových zmien a doplnkov č. 3 k platnému 

územnému plánu obce Paňovce z roku 2007. 

Starostka o predloženom zámere a súhlasnom stanovisku dala hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 0  

 Proti: 4: Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti -  Nagy,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová     

Zdržali sa: 1 Roland Rác 

Uznesenie č. 5 zo dňa 11.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo zámer využitia individuálnej bytovej výstavby - IBV 

v obci Paňovce – sever na  parc. č. 657/1, 657/2, 657/3 v k.ú. Paňovce  a nesúhlasí  

s navrhovaným  zámerom a súhlasným stanoviskom pána Miroslava Palenčára, bytom Vyšná Myšľa, 

Hlavná 12, 044 15.  

4. Pre jednanie výsledku hospodárenia za II. polrok roku 2019  

Materiál týkajúci sa tohto bodu bol zaslaný poslancom e-mailom, za účelom včasného naštudovania. 

Na základe toho starostka obce otvorila rozpravu k predloženému rozpočtu.  Poslanci nemali výhrady 

k plneniu rozpočtu.   

Starostka obce dala o výsledku hospodárenia  hlasovať:  

Výsledky hlasovania:  Za:  5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. 

Zuzana Lakiová,    Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č.6 zo dňa 11.09.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie výsledok hospodárenie za 1. polrok  2019. 

 

 

 



5. Úprava rozpočtu 

Návrh bol podaný zo strany starostky obce, po konzultácii s ekonómkou obce navrhla  tieto zmeny:  
- z   položky 633 006 OcÚ kancelárske potreby -350 €, 
-  na položku 635 004 údržba kosačiek + 350 €,  
- ZŠ z položky 635 006  údržba, oprava WC - 75, 
-  na položku 633 009 učebné pomôcky + 75 €,  
 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 5  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  RNDr. 

Zuzana Lakiová,   Roland Rác 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 7 zo dňa 11.09.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej 

klasifikácie takto:  

1.  z   položky 633 006 OcÚ kancelárske potreby -350, na položku 635 004 údržba kosačiek + 
350 €,  
2.  ZŠ z položky 635 006  údržba, oprava WC - 75, na položku 633 009 učebné pomôcky + 75 
€. 
 

6. Informácia o jednotlivých aktivitách zriadených komisií v obci Paňovce  

V obci Paňovce sú zriadené tri komisie. Predsedovia komisií informovali obecné zastupiteľstvo 

o svojich vykonaných aktivitách počas roka.  

Starostka obce dala hlasovať o informáciách a činnosti jednotlivých komisií    

Výsledky hlasovania: Za: 5:  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  RNDr. 

Zuzana Lakiová,  Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 8 zo dňa 11.09.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o činnosti komisií zriadených 

v obci Paňovce   

7. Vypracovanie nového dodatku k aktualizácií PHSR v obci Paňovce. 

V súčasnosti začíname aktualizovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PHSR, 
ktorý je na roky 2015 - 2021 a to v Prioritnej oblasti 9. - Životné prostredie, v rámci opatrení 
zameraných na Zvyšovanie ochrany životného prostredia. Konkrétne ide o aktivitu vybudovanie 
zberného dvora. Aktualizácia PHSR je potrebná preto, lebo  čerpanie dotácie z Eurofondov je PHSR 
povinnou prílohou k žiadosti. Bez zahrnutia konkrétnej aktivity - vybudovanie zberného dvora - sa 
obec nebude môcť uchádzať o dotáciu. Nakoľko obec má povinnosť chrániť životné prostredie a 



prírodu vo svojom katastrálnom území, vybudovanie zberného dvora bude veľkým prínosom a má 
tendenciu zamedziť čiernym skládkam, ktorých rekultivácia je tiež zahrnutá v PHSR 
obce.  Aktualizácia sa vykoná na základe dotazníkov, ktoré tvoria  dôležitú súčasť podkladových 
materiálov. Dotazník dostane každá domácnosť do domových schránok, prístupný bude aj na WEB 
stránke obce v záložke dokumenty.  Anonymný dotazník po vyplnení občania doručia do obecnej 
schránky, alebo pošlú elektronicky  do 19.09.219. Na základe vyhodnotených  dotazníkov sa 
vypracuje dokument k PHSR obce a predloží sa obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 
 
O príprave dokumentu k aktualizácií PHSR dala starostka obce hlasovať  

Výsledky hlasovania: Za: 5:  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  RNDr. 

Zuzana Lakiová,   Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č.9 zo dňa 11.09.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce ukladá  starostke obce rozposlať  dotazníky do domácnosti 

a zverejniť  link  na WEB stránke obce k dotazníku pre aktualizáciu PHSR obce Paňovce. 

Uznesenie č.10 zo dňa 11.09.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce ku kompletizácií a odoslaniu 

vyplnených dotazníkov k spracovateľovi nového dodatku k PHSR obce Paňovce.        

          Termín : do 30.09.2019  

8. Vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe prístrešku  „Učebňa v záhrade“  

Združenie na podporu rozvoja obce Paňovce oznámilo  obci  Paňovce, že na základe žiadosti dostalo 

finančnú dotáciu od KSK vo výške 3350 € na výstavbu učebne ( prírodná učebňa) v areáli základnej 

školy. Pozemok je vo vlastníctve obce. Obec ako stavebný úrad vydá stanovisko k ohláseniu drobnej 

stavby. Na základe súhlasného stanoviska následne vydá súhlas k výstavbe učebne na obecnom 

pozemku. Na náklady obce bola vypracovaná  kompletná projektová a rozpočtová dokumentácia, 

ktorú obec poskytla na realizáciu samotnej stavby v celkovej sume 400 €. Túto projektovú 

dokumentáciu obec darovala na základe darovacej zmluvy, Združeniu na podporu rozvoja obce 

Paňovce.   ( faktúry o úhrade projektovej dokumentácie tvoria prílohu č.1  tejto zápisnice )   

O vydaní súhlasného stanoviska a darovaní projektovej dokumentácie dala starostka obce  hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 5:  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  RNDr. 

Zuzana Lakiová,   Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č.11 zo dňa 11.09.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce o vydanie všetkej potrebnej 

dokumentácie k realizácií výstavby „Učebňa v prírode“ pre Združenie na podporu rozvoja obce 

Paňovce.  

Uznesenie č.12 zo dňa 11.09.2019  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s darovaním projektovej dokumentácie vo výške 400,00 

€, na základe podpisu darovacej zmluvy č.24/2019 medzi obcou Paňovce a Združením na podporu 

rozvoja obce Paňovce.  

9. Rekonštrukcia interiéru základnej školy v obci Paňovce  

Starostka obce oboznámila poslancov s novým  projektom o poskytnutí regionálneho príspevku NRO -  

(najmenej rozvinutý okres) na základnú školu, v rámci ktorého by došlo k  výmene  zvyšných 

drevených okien. Vymenili by sa  radiátory v triedach. Osadila  by sa  úplne nová  keramická dlažba  

na chodbe a schodišti v areáli MŠ.  Vymenili by sa všetky žalúzie v areáli školy  a sklobetón na chodbe  

v  škole a  škôlke.     

Pán Mikókai sa opýtal či je v škole namontovaný detektor  na CO a ak nie tak zabezpečiť jeho 

realizáciu.  

O podanej žiadosti  na   poskytnutie regionálneho príspevku NRO -  najmenej rozvinutý okres 

a o finančnej spoluúčasti z rozpočtu obce vo výške 10% z celkových nákladov na projekt dala 

starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania: Za: 5:  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  RNDr. 

Zuzana Lakiová,   Roland Rác  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č.13 zo dňa 11.09.2019  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  žiadosť  na poskytnutie regionálneho príspevku na 

rekonštrukciu interiéru  základnej školy v obci Paňovce s finančnou  spoluúčasťou z vlastných zdrojov  

vo výške 10%  a  vyčíslená suma v eurách bude 3001,87 €, slovom tritisíc jeden eur 

a osemdesiatsedem centov.  

10. Rôzne 

Poslanec Ing. Komjáti-Nagy sa informoval,  aký je stav projektu s družobnou obcou Litka 

a poznamenal, aby oprava rigolov bola čím skôr realizovaná.  

Poslankyňa RNDr. Lakiová uviedla, že člen zastupiteľstva má právo kontrolovať pracovnú náplň p. 

Komlóa, nakoľko poslanci zodpovedajú za nakladanie s financiami obce. 

Pán Ľubomír Ujczo, sa vyjadril k čistote verejných priestranstiev, konkrétne k malému lesíku. 

Poznamenal, že na konci lesa je veľmi veľa nelegálneho odpadu. Zdôraznil, že by bolo potrebné  

vyložiť tabule na zákaz vynášania odpadu. Osobne všetkým poslancom a členom komisií povedal, že 

podáva sťažnosť na prevádzku pohostinstva Fisher Bau. V prevádzke sa vôbec nedodržiavajú  

otváracie a zatváracie hodiny. Prevádzka je otvorená aj do 02:00 hod. Požiadal obec a členov komisie 

pre verejný poriadok o vyvodenie účinných opatrení voči prevádzkovateľovi pohostinstva Fisher Bau.   

Celé znenie sťažnosti tvorí prílohu č. 2  tejto zápisnice. 

Starostka obce poverila predsedu komisie o prešetrenie otváracích a zatváracích hodín. Požiadala ho 

o vyvodenie dôsledkov. Poverila predsedu, aby písomne oznámil výsledok prešetrenia sťažnosti pánu 

Ľubomírovi Ujczovi.             

 



10. Záver  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 18:00  hod. 

Diskusia, ktorá sa viedla po takto ukončenom rokovaní, nemôže byť predmetom tejto zápisnice.   

 

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:      1/  Tomáš Kozlai                ........................................ 

 

     2/  Ing. Róbert Komjáti-Nagy                             ........................................ 

                             

 

             Starostka obce:    Ing. Rozália Juhászová                  ......................................... 

         

             V Paňovciach 11.09.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


