Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa
29.05.2019 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 kontrolóra obce a 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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je unášania schopné.
Za zapisovateľku starostka určila : pani Alžbetu Terneiovú.
Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky sp. zn.: 107/2019.
O programe rokovania dala starostka hlasovať:
Výsledky hlasovania : Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 1 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania , určenie
zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Schválenie záverečného účtu za rok 2018
Prejednanie výsledku hospodárenia za I. štvrťrok roku 2019
Úprava rozpočtu
Paňovské leto
Projektové výzvy: Nová hasičská zbrojnica v obci Paňovce, Zelená kyslíková cesta, Zberný dvor,
Kultúrny a spoločenský život v obci – stavanie“ Mája“, historické dni v obci, záver leta,

9. Rôzne ( výročná správa, výberové konanie, komasácia pozemkov, informácia zo zasadnutia
ZMOSU, výsledky kontroly na stavebnom úrade, informácia o strelnici, žiadosť o finančný
príspevok na „Historické dni obce“.)
10. Záver
Za overovateľov zápisnice starostka navrhla: Ing. Romana Ujca a Slavomíra Holečka,
Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať
Výsledky hlasovania : Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2 zo dňa 29.05.2019
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje: Ing. Romana Ujca
a Slavomíra Holečka,
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.03.2019 oboznámila prítomných
poslancov starostka obce. Konštatovala, že
všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného
zastupiteľstva sa plnia, sú v plnení, resp. boli splnené.
Uznesenie č. 5/b zo dňa 26.03.2019, je neplniteľné. Pán Komló, má s obcou uzavretú pracovnú
zmluvu. Súčasťou pracovnej zmluvy je pracovná náplň. O pracovnoprávnych vzťahoch , ako aj o ich
kontrole rozhoduje štatutár obce.
Uznesenie č. 5/c
zo dňa 26.03.2019 sa ruší, keďže sa obec uchádza o finančný príspevok
z Operačného programu kvality ŽP na výstavbu zberného dvora. Súčasťou žiadosti projektu bude aj
požiadavka na zakúpenie traktora a príslušenstva.
Uznesenie č. 11/c zo dňa 26.03.2019, bod c) vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie KD
- trvá.
Uznesenie č. 12/a zo dňa 26.03.2019, doložiť rozpočet na otvorený rigol Pizondor - trvá.
Uznesenie č. 12/b, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na spevnenie časti rigolu pri
Petríkových - trvá
Na návrh pána Ing. Róberta Komjáti – Nagya sa nevyžaduje kompletná projektová dokumentácia,
postačí jednoduché technické riešenie s rozpočtom.
Uznesenie č. 13/d zo dňa 26.03.2019, výzva na vyťahovanie žúmp – trvá.
O plnení uznesení a ich trvaní dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania : Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č.3 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce s predložením jednoduchého
technického riešenia vrátane rozpočtu, na úpravu rigolu pri Petríkovi.
Uznesenie č. 4 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie stav plnenia a trvania uznesení č.
11/c, 12/a, 12/b a 13/d, zo dňa 26.03.2019.

3. Schválenie záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet bol v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli
obce a WEB stránke obce. Stanovisko k záverečnému účtu predložil hlavný kontrolór obce p. PhDr.
Gabriel Viszlay. Hospodársky výsledok podľa účtovníctva vedeného v roku 2018 vo výške 29 289, 58
€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol
poslancom podaný návrh na tvorbu rezervného fondu.
Otázka zo strany pána Ing. Romana Ujca k Záverečnému účtu bola nasledovná: či sa už vyplatili
pohľadávky na dani z nehnuteľností a pohľadávky na dani za psa.
Odpovedala pani Terneiová, že výška pohľadávok je oveľa menšia, značná výšku pohľadávok občania
uhradili v mesiaci január a február v roku 2019.
Na danú otázku odpovedal kontrolór obce, že sú obce kde výška týchto pohľadávok je oveľa, oveľa
väčšia a naša obec je na tom veľmi dobre.
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schválilo skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2018 vo výške 29 289,58 EUR. Záverečný účet a celoročné hospodárenie
bolo poslancami schválené bez výhrad.
Starostka obce dala hlasovať o stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
Paňovce za rok 2018 a zároveň dala hlasovať aj o správe nezávislého audítora.
Starostka obce dala hlasovať o
hospodárení za rok 2018.

schválení

záverečného účtu obce Paňovce a rozpočtovom

Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č.5 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu Záverečného účtu obce Paňovce za rok 2018, ako aj správu nezávislého audítora.

Uznesenie č. 6 zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Záverečný účet obce Paňovce za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Uznesenie č. 7 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje prebytok hospodárenia obce Paňovce vo výške
29 289,58 EUR.

Uznesenie č.8 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje Mgr. Moniku Bačovú, účtovníčku obce splnením
uznesenia č. 7 /2019 zo dňa 29.05.2019 previesť prebytok hospodárenia vo výške 29 289,58 €, na
účet rezervného fondu obce Paňovce.
Termín : do 30.06.2019
Zodpovedná: Mgr. Monika Bačová

Uznesenie č.9 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 29 289,58 EUR /tvorba za rok
2018 = 29 289, 58€ + zostatok na rezervnom fonde tvorenom za rok 2017 vo výške 18 000 € / na
spolufinancovanie úspešných projektových výziev obce Paňovce.

4. Prejednanie výsledku hospodárenia za 1. štvrťrok 2019
Materiál týkajúci sa tohto bodu bol zaslaný poslancom e-mailom, za účelom včasného naštudovania.
Na základe toho starostka obce otvorila rozpravu k predloženému materiálu. Poslanci nemali
výhrady k plneniu rozpočtu.
Starostka obce dala o výsledku hospodárenia hlasovať:
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 10 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie výsledok hospodárenie za 1. štvrťrok roku
2019.

5. Úprava rozpočtu
Návrh bol podaný zo strany starostky obce, vyčleniť v kapitálových výdavkoch sumu 2000 €, na
havarijné stavy a to: na vyčistenie rigolu pri Bobkových pred mostom cca 20m, pod mostom a za
mostom taktiež cca 20m., ďalej navrhla osadiť odvodňovací žľab primeranej šírky pri cintoríne
horná brána, vyhĺbiť a vyložiť rigol pri cintoríne, aby voda z cintorína netiekla na cestu a ešte vyložiť
zvyšnými betónovými žľabmi rigol pri Ing. J. Pastirčákovi cca 40m.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 11 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje preúčtovanie finančných prostriedkov na kapitálovom
účte takto:
1. z položky 01/110 717 002 rigol pri Pertíkových - 2000, € na položku 01/110 717 003
havarijný stav rigolu pri Bobkových, cintorín a rigol pri Pastičákovi + 2000, €.
2.
6. Paňovské leto
Paňovské leto bude 15.06.2019. Príprava stanov, stolov, osvetlenia sa spraví 14.06.2019 t. j. piatok
o 14:00 hod. a upratovanie bude v nedeľu 16.06.2019 o 14:00 hod. S traktorom sa donesú stany
stoly a stoličky hore na ihrisko. Zraz na Paňovské leto bude 15.06.2019 pred OcÚ o 14:15, všetci
poslanci aj členovia komisií.
Rozdelenie úloh:
Tombola: A. Terneiová a K. Ficeriová,
Pečenie klobás: S. Holečko, P. Leško, J. Mikokai,
Starostlivosť o hostí: Mažoretky: Z. Lakiová, L. Komjátiová,
Ilosvai: Z. Lakiová, L. Komjátiová
Maľovanie na tvár a práca s hlinou: N. Spišáková,
Mafia Corner a Araňa z Jarovníc: : Z. Lakiová, L. Komjátiová,
Príprava vatry: T. Kozlai, M. Štovčík,
Technické zabezpečenie: R. Rác, R. Komjáti – Nagy,
Voda do nafukovacej gule: T. Kozlai, R. Seliga,
Obecná aparatúra s hudbou: R. Ujco,
Lístky na občerstvenie: starostka obce,
Suroviny a všetky potrebné náležitosti: obecný úrad,
Starostka obce dala hlasovať o rozdelení úloh na Paňovské leto:
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 12 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s rozdelením úloh na Paňovské leto, ako je to uvedené
v bode č. 6.

7. Projektové výzvy
Starostka obce informovala poslancov o nových vyhlásených výzvach.
1. MV SR výzva Ochrana pred požiarmi názov Nová hasičská zbrojnica, pre garážovanie
hasičského vozidla, uskladnenie hasičskej techniky, ide o jednopodlažný murovaný,
prestrešený objekt. Základy objektu budú z betónu. Sokel bude tvorený mozaikovou
omietkou, okná a dvere sú plastové. Strecha bude pultová. Podrobný popis je v projektovej
dokumentácií. Poskytnutá výška dotácie od MV SR činí 30 000 €. Minimálna výška
spolufinancovania je 5 % z celkových výdavkov vlastných zdrojov.
Starostka obce dala hlasovať o súhlase k podaniu, vypracovaniu a spolufinancovaniu novej
vyhlásenej výzvy.
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 13 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výzvu na podanie projektu, ktorú vyhlásilo MV
SR platný pre Výzvu podľa § 2 písm. c) bodov 1. Až 3. Zákona č. 526/2010 Z.z. (ochrana pred
požiarmi)
na
„ Nová hasičská zbrojnica v obci Paňovce“ s kompletnou projektovou
dokumentáciou a so spolufinancovaním z celkove oprávnených nákladov v min. výške 5% .
2. Výzva Budujeme partnerstvá Interreg – Slovenská republika – Maďarsko, Európsky fond
regionálneho rozvoja v rámci územnej spolupráce Via Carpatia Fond malých projektov. Cieľ
výzvy je zameraný na Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. V rámci projektu sa v malom
lesíku pri dome smútku sa vybuduje „Zelená kyslíková cesta“. Veľké, malé informačné
a popisné tabule. Drevené prvky budú osadené v zemi. Maximálna výška dotácie príspevku
z EFRR je 50 000 € a minimálna výška dotácie je 20 000 €. Spoluúčasť na projekte z vlastných
zdrojov je vo výške 15%.
Starostka obce dala hlasovať o súhlase k podaniu, vypracovaniu a spolufinancovaniu novej
vyhlásenej výzvy.
Výsledky hlasovania: Za: 6 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Roman Ujco,

Uznesenie č. 14 zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výzvu na podanie projektu, ktorú vyhlásil Európsky
fond regionálneho rozvoja v rámci územnej spolupráce Via Carpatia - Fond malých projektov, „
Zelená kyslíková cesta v obci Paňovce“ s kompletnou projektovou dokumentáciou
a spolufinancovaním obcou z vlastných zdrojov vo výške 15% vyčíslená suma v eurách bude
2418,71 € , slovom Dvetisíc štyristo osemnásť eur a sedemdesiatjeden centov, z celkove
oprávnených nákladov.

3. Tretia výzva z Operačného programu kvality ŽP vyhlásilo výzvu na výstavbu nových zariadení
na zber odpadov / zberných dvorov. Vybudovanie zberného dvora v bude areáli PD. V rámci
projektu sa vybuduje zberný dvor so spevnenou plochou. Súčasťou zberného dvora bude
kancelária, váha, kontajnery na drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, šaty,
biologický odpad, traktor s vlečkou. Nové oplotenie a osvetlenie.
Spolufinancovanie
projektu obcou bude vo výške 5%.

Starostka obce dala hlasovať o súhlase k podaniu, vypracovaniu a spolufinancovaniu novej vyhlásenej
výziev.
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 15 zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výzvu na podanie projektu ktorú vyhlásil , Operačný
program kvality ŽP, na „Vybudovanie zberného dvora v obci Paňovce“, s kompletnou projektovou
dokumentáciou a spolufinancovaním obcou z vlastných zdrojov vo výške 5%, ktorá činí sumu
4960,09 €, slovom štyritisíc deväťsto šesťdesiat eur a nula celá deväť centov.
8. Kultúrny a spoločenský život v obci
Starostka obce oboznámila poslancov o pripravovaných kultúrnych a spoločenských aktivitách.
08.05.2019 o 18:00 hod. bude v parku pri obecnom úrade stavanie „Mája“,
Zodpovedné: pracovníčky obecného úradu a starostka obce,
V dňoch 02.08. – 04.08. 2019 sa na športovom areáli budú konať
s nasledovným programom:
-

„Historické dni“

02.08.2019 večer od 20:00 hod. diskotéka pre deti a mládež,

Zodpovedná: kultúrna a športová komisia,
03.08.2019 cca o 14:00 hod. poľovnícke združenie Platan pripraví vedomostnú súťaž pod
názvom „Poznáš svoj les“
Zodpovedný: Ing. R. Komjáti – Nagy,
-

03.08.2019 výstava veteránov - autá cca o 15:00 hod.,

Zodpovedný: S. Holečko,
- 03.08.2018 občerstvenie varenie halušiek, pečenie klobás,
Zodpovedná: starostka obce a klub dôchodcov,
-

04.08.2019 futbalový zápas na ihrisku,

Zodpovední: Ing. R. Ujco, R. Rác, E. Ujco,
-

24.08.2019 bude záver leta na futbalovom ihrisku v spolupráci s klubom dôchodcov.
Súťaže s deťmi, opekanie prasiatka, posedenie pri hudbe.
Zodpovední: starostka obce, klub dôchodcov, športová a kultúrna komisia,
Starostka obce dala hlasovať o plánovaných aktivitách počas leta.
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai,
RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 16 zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie program a rozdelenie úloh jednotlivých
aktivít rozpísaných v bode č. 8.
9. Rôzne
Starostka obce podala informácie o najdôležitejších
zastupiteľstva:

veciach, ktoré sa udiali od posledného

a. Výročná správa obce Paňovce bude k nahliadnutiu zverejnená na WEB stránke obce a na
úradnej tabuli vo vestibule obce.
b. Výberové konanie riaditeľky ZŠ v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve bude 20.06.2019.
c. Komasácia pozemkov v katastri obce Paňovce, agrorezort spúšťa pozemkové úpravy v tomto
roku. Pozemkové úpravy sa budú robiť v 4 obciach okresu Košice – okolie a v jednom meste (
Čakanovce, Ďurkov, Paňovce, Ploské a mesto Moldava nad Bodovou, )
d. Informácia zo zasadnutia ZMOSU v dňoch 22.05. – 23.05. sa konal v Bratislave 30. snem
ZMOSU o ktorom informovala obecné zastupiteľstvo starostka obce.
e. Na stavebnom úrade obce Paňovce bola dňa 15.05.2019 bola vykonaná kontrola s OÚ
Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Kontrolovali sa náhodne vybrané spisy. Protokol
o výsledku sa nevyhotovoval, lebo neboli zistené žiadne porušenia.
Po podaní informácií v bode rôzne č. 9 ( a, b, c, d, e, ) dala starostka obce hlasovať:
Výsledky hlasovania: Za: 7
Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 17. zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie všetky dôležité informácie v bode č. 9 ( a,
b, c, d, e, )
Rôzne:
f.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na podujatie z rozpočtu obce ktoré sa bude konať
v obci Paňovce v dňoch 02.08. – 04.08. 2019. Finančná podpora je žiadaná zo strany
usporiadateľa na prezentáciu ukážok z doby 17. storočia, kde sa budú stavať dobové stany,
bude nasledovať ukážka historických odevov vojakov, zbraní a prezentácia boja. Zo strany
obce bude príprava občerstvenia na sobotňajšie popoludnie. Zorganizovanie futbalového
zápasu. Vedomostnú súťaž pre deti pripravia poľovníci. Budú vystavené staré „veteránske“
autá. Poslanci sa po rozprave zhodli na tom, že sa stretnú na mimoriadnom zasadnutí dňa
26.06.2019 a ešte raz budú o finančnom príspevku rokovať.

O podanom návrhu, aby sa poslanci stretli na mimoriadnom zasadnutí ohľadom finančnej podpory z
rozpočtu obce na túto plánovanú kultúrno - spoločenskú akciu dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania: Za: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr.
Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 18. zo dňa 29.05.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce navrhuje zvolať mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 26.06.2019 ohľadom prerokovania finančného príspevku z rozpočtu obce na
pripravované spoločensko kultúrne podujatie v obci Paňovce dňa 02.08. – 04.08.2019.
Diskusia:
V diskusii vystúpil pán Ing. Róbert Komjáti – Nagy , ohľadom rigolu, ktorý je za záhradami v dolnej
časti obce pri fotovoltaickej elektrárni. Navrhol, aby starostka obce vyzvala majiteľov pozemku
na prečistenie rigolu nech voda z rigolu nezaplavuje obecnú komunikáciu.
14. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 19:10 hod.
Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Alžbeta Terneiová

Overovatelia:

1/ Ing. Roman Ujco

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

2/ Slavomír Holečko

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

Starostka obce: Ing. Rozália Juhászová

V Paňovciach 29.05.2019

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

