
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva obce  

Paňovce  

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   26.03.2019 na Obecnom úrade Paňovce 

 

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

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Paňovce otvorila  starostka obce a privítala prítomných 

poslancov.   Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

a) Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce predniesla  návrh  programu rokovania  obecného zastupiteľstva podľa pozvánky 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla:  RNDr. Zuzana Lakiová, Roland Rác 

 

c) za zapisovateľku starostka určila Mgr. Moniku Bačovú  

  

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte  6  poslancov, z celkového počtu  7  takže je uznášania 

schopné. 

O programe dala starostka hlasovať:  

Výsledky hlasovania : Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,   

                                                     Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

     Proti:  ---- 

     Zdržali sa: ----- 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

1a/ schvaľuje program zasadnutia obecného  zastupiteľstva  

1b/ schvaľuje  overovateľov zápisnice: RNDr. Zuzanu Lakiovú a Rolanda Ráca,  



1c/ berie na vedomie určenie zapisovateľa: Mgr. Moniku Bačovú 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené okrem: 

Uznesenie č. 7 zo dňa 29.01.2019 ktoré sa prerokuje dňa 26.03.2019 v bode 3. 

Uznesenie č. 9 zo dňa 29.01.2019, bod b) -  starostka obce predloží návrh rozpočtu k rekonštrukcii 

rigolu na Pizondore časť II. dňa  26.03.2019 v bode 12. 

Uznesenie č. 16 zo dňa 29.01.2019, bod b) -  komisia pre šport a kultúru poverila starostku obce 

predložením návrhu programu Paňovského leta dňa 26.03.2019 v bode 7. 

O plnení uznesení dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania : Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,   

                                                     Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

     Proti:  ---- 

     Zdržali sa: ----- 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 26.03.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

berie na vedomie  splnenie uznesení č. 7, 9 a 16b zo dňa 29.01.2019. Uznesenia budú 

splnené na rokovaní OZ dňa 26.03.2019 v bode 3, 12 a v bode 7.       

 

3. Pre jednanie a schválenie plánu práce Ekonomickej a investičnej komisie na rok 2019 

Predseda Ekonomickej a investičnej komisie – Slavomír Holečko predniesol návrh plánu  práce na rok 

2019.  

Starostka obce dala hlasovať za schválení  návrhu plánu práce komisie. 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                    Proti: ---- 

                    Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č.3 zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

schvaľuje plán práce Ekonomickej a investičnej komisie na rok 2019. 

 

4. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra prečítala starostka obce, a Obecné zastupiteľstvo nemalo 

pripomienky k činnosti  hlavného kontrolóra. 



Starostka obce dala hlasovať: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                               Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                   Proti: ---- 

                  Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 4 zo dňa 26.03.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

berie na vedomie informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

5. Informácia o čistote verejných priestranstiev v obci 

Starostka obce oboznámila  poslancov o prácach a čistote na verejných priestranstvách v obci, ktoré 

sa už vykonali, alebo ktoré sa plánujú robiť v jarných mesiacoch.   

RNDr. Lakiová - tlmočila nespokojnosť občanov s čistotou miestnych komunikácií – štrk na krajnici. 

Nakoľko v predchádzajúcich obdobiach si každý občan upratal pred domom, v súčasnosti zmena 

zákona si vyžaduje,  aby obec uvažovala o možnostiach čistenia komunikácií či v lete alebo v zime. 

Zároveň navrhla aby pracovník OcU – M. Komló predkladal  mesačne Denný výkaz prác – evidenciu o  

pracovnej činnosti. 

T.  Kozlai – navrhol k čistote verejných priestranstiev uvážiť kúpu traktora a urobiť prieskum trhu. 

Starostka obce dala hlasovať o návrhoch poslancov: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                            Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                 Proti: ---- 

                 Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 5 zo dňa 26.03.2019 

5a/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

berie na vedomie informáciu o čistote verejných priestranstiev 

5b/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

berie na vedomie návrh  RNDr. Lakiovej o potrebe predkladania výkazu denných prác – M. Komla.  

5c/  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

ukladá Ekonomickej a investičnej komisii pripraviť návrh o prieskume trhu na nákup traktora 

 

6. Informácia o platení daňových poplatkov za rok 2018 

Informáciu o platení daňových poplatkov za rok 2018 predniesla ekonómka OcÚ – Mgr. Bačová. 

Skonštatovala, že prevod všetkých daní za rok 2018 (nezaplatených) bol vo výške 2125,38 €, z toho 



Daň z nehnuteľnosti  1176,23 €, poplatok za odpad 851,15 a poplatok za psa 98,-€. Všetkým dlžníkom 

boli zaslané výzvy a v prípade nesplnenia povinnosti  budú dane vymáhané exekúciou. 

Starostka obce dala hlasovať informácií daňových poplatkov: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                              Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                   Proti: ---- 

                   Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 6 zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   

berie na vedomie informáciu o platení daňových poplatkov za rok 2018. 

 

7. Kultúrny a spoločenský život v obci – program akcie Paňovské leto 

Starostka obce oboznámila poslancov s programom akcie Paňovské leto, tak ako to rozpracovala 

Športová a kultúrna komisia.  Zároveň uviedla, že z dôvodu obsadenosti niektorých účinkujúcich sa 

termín akcie prekladá na 15.06.2019. Komisia oproti predchádzajúcim rokom zrušila súťaž vo varení 

gulášu pre nezáujem občanov zúčastniť sa súťaže. 

Starostka obce dala hlasovať o návrhu programu na Paňovské leto: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                  Proti: ---- 

                  Zdržali sa: Tomáš Kozlai 

Uznesenie č. 7 zo dňa 26.03.2019 

7a/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

schvaľuje program akcie Paňovské leto. 

7b/  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 poveruje Ing. Ujca o propagáciu akcie Paňovského leta v príprave plagátov. 

 

8. Žiadosť o prevedenie parcely z extravilánu do intravilánu obce 

Obci Paňovce bola dňa 26.02.2019 č.j. 49/2019 doručená žiadosť od Mgr.  Márie Vargovej, bytom 

Paňovce 209, o prevedenie parcely č. 557/2 vedené na LV č.609     v k.u. Paňovce do intravilánu obce. 

Predmetná parcela je v UP obce zahrnutá do IBV. 

Po prerokovaní žiadosti o  zmenu UP č 3 obce Paňovce ohľadom parcely č. 557/2 vedenej na LV č. 

609, starostka obce dala hlasovať: 

 Za:     Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                                 Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

 



                   Proti: ---- 

                   Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 8 zo dňa 26.03.2019 

8a/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 prerokovalo žiadosť o zmenu platného  územného plánu z roku 2007 obce Paňovce v zmysle 

uvedenej žiadosti  

8b/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

schvaľuje  obstaranie zmien a doplnkov č. 3 platného územného plánu  obce Paňovce z roku 2007. 

8c/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 poveruje starostku obce  Ing. Rozáliu Juhászovú  zabezpečiť a začať proces  obstarania zmien 

a doplnkov č. 3 k platnému Územnému plánu obce Paňovce. 

 

9. Žiadosť o priznanie parcely č. 447/3 do súkromného vlastníctva 

Obecnému zastupiteľstvu bola doručená žiadosť p. Alberta Ujca, bytom Paňovce o priznanie parcely 

č. 447/3 v kat. úz. Paňovce vedenej na LV č. 883 do vlastníctva. Táto parcela je vo vlastníctve obce 

a žiadateľ si nárokuje parcelu do vlastníctva, s tým že predtým ju vlastnil jeho otec a po ROEP sa 

omylom dostala do vlastníctva obce Paňovce. Svoj nárok dokladá aj svedectvom dvoch občanov 

obce.  

Poslanci OZ žiadajú doložiť dôkazový materiál z Katastrálneho odboru tiež navrhujú vyžiadať si právne 

poradenstvo Dr. Sotolářa. 

Starostka obce po pre jednaní žiadosti dala  hlasovať:    

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                 Proti: ---- 

                      Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 9. zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

poveruje starostku obce preveriť predložené materiály na Katastrálnom úrade a  vyžiadať právne 

poradenstvo od Dr. Sotolářa. 

 

10. Informácia o podaných projektových výzvach 

Starostka obce oboznámila poslancov o podaných projektoch. Tiež informovala OZ o projekte 

detského ihriska a o projekte na obecný  amfiteáter. 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

                            Proti: ---- 



                  Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 10. zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 10a/ berie na vedomie, že 2 výzvy, ktoré boli schválené boli aj podané. 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

10b/ poveruje starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú o zvolanie stretnutia poslancov spojenú 

s obhliadkou amfiteátrov v okolitých obciach     

        T: 9.4.2019 – stretnutie 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

10c/  poveruje  starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú  o zabezpečení vypracovania kompletnej 

projektovej dokumentácie na obecný amfiteáter. 

        T: 15.4.2019 - projekt 

 

11. Informácia o nových projektových výzvach 

Starostka obce oboznámila poslancov s novými  projektmi na KD – obnova interiéru, kde zdôraznila, 

že je nutná výmena okien z južnej strany, oprava parketovej podlahy v sále a 2 ks dverí. Poslanci  

zároveň uviedli, že by bolo potrebné meniť elektroinštaláciu, znížiť a zatepliť strop a tiež  

modernizovať kúrenie a sociálne zariadenia.  Navrhli že z výzvy MFSR sa má podať projekt na výmenu 

okien, dverí a rekonštrukciu podlahy. Navrhli, aby sa dala vypracovať kompletná projektová 

dokumentácia na výmenu elektroinštalácie, kúrenie, zateplenie  a vyrovnanie stropu a rekonštrukcia 

sociálnych zariadení. Zároveň navrhli aj riešiť nové vykurovanie KD.   

 

Po prediskutovaní tohto bodu, dala starostka obce hlasovať:  

  Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

             Proti: ---- 

             Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 11. zo dňa26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

11a/  schvaľuje  vypracovanie a podanie žiadosti z dotácie  MFSR na obnovu interiéru kultúrneho 

domu : výmena okien, dverí a rekonštrukcia podlahy. 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

11b/ schvaľuje  spoluúčasť financovania vo výške 10% z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

11c/  poveruje starostu obce Ing. Rozáliu Juhászovú  s vypracovaním kompletnej projektovej 

dokumentácie k projektu na celkovú rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu v obci Paňovce. 

 



12. Rozpočtová informácia – rigol na Pizondori a rigol na parcele č. 18/3, 19/1, 19/2 

Starostka obce predložila OZ  rozpočet nezávislého rozpočtára na uzavretý rigol na Pizondor. OZ 

vyjadrilo mienku, že zakrytie rigola stojí príliš veľa financií, preto navrhli vypracovať 2.variant na 

otvorený rigol. K rigolu na hore uvedených parcelách sa pripravuje projektová dokumentácia 

a rozpočet.   

Za nový návrh starostka obce dala hlasovať: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

             Proti: ---- 

             Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 12. zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

12a/ poveruje starostku obce  Ing. Rozáliu Juhászovú   o  doloženie rozpočtu na otvorený rigol na 

Pizondori. 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

12b/  poveruje starostku obce Ing. Rozália Juhászovú s vypracovaní kompletnej projektovej 

dokumentácie  na opravu rigolu pri Ing. Petrikovi 

 

13. Rôzne 

V rôznom predložila starostka obce žiadosť p. Anny Fričovej, bytom Paňovce č. 40 o odkúpenie časti 

obecného pozemku pred rodinným domom.  

Informovala OZ o zmenách zákona o odpadoch 

Informovala poslancov  o novom zákone o verejnom obstarávaní. 

- Ing. Roman Ujco – sa pýtal na  stav  štátnej cesty medzi Čečejovcami a Paňovcami 

- RNDr. Lakiová – navrhla,  aby sa raz v roku dala obec na obecné náklady  vytiahnuť žumpu každej 

domácnosti. Nakoľko sa blíži leto a okná budú otvorené a smrad bude cítiť  po celej dedine. 

Starostka obce sa vyjadrila k tomuto návrhu takto, každý majiteľ žumpy  je sám  zodpovedný za 

zneškodňovanie svojej žumpy.    

Po pre jednaní bodu Rôzne, starostka obce dala hlasovať: 

 Za:     Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová 

                                     Peter Leško,    Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

             Proti: ---- 

             Zdržali sa: ---- 

Uznesenie č. 13. zo dňa 26.03.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

13a/ schvaľuje predaj časti obecného pozemku s parc. č. 710/1 na LV 883 za 3,40 €/m2, s tým že 

zameranie a výdavky s tým súvisiace znáša kupujúci. 



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

13b/ berie na vedomie - informáciu o odpadoch 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

13c/ berie na vedomie informáciu  o novom zákone o verejnom obstarávaní 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

13d/ konštatuje, aby na návrh RNDr. Lakiovej bola vyhlásená výzva obecným rozhlasom pre 

občanov na častejšie vyťahovanie žúmp.    

14. Záver  

Diskusia: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 19:00 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová  

 

 

 

Overovatelia:      1/  RNDr. Zuzana Lakiová   ........................................ 

 

 

     2/  Roland Rác                             ........................................ 

                             

 

 

 

             Starosta obce:    Ing. Rozália Juhászová                  ......................................... 

         

             V Paňovciach 26.03.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVERY Z ROKOVANIA 

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

konaného dňa 26.03.2019 

Sp. zn: 71  /2019 

 

 

UZNESENIE č. 1/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu č. 1a/ schválenie programu rokovania 

K bodu č. 1b/ určenie overovateľov zápisnice 

K bodu č. 1c/ určenie zapisovateľa 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

1.  schvaľuje 

a/ program rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky č.  71  /2019 zo dňa 18.03.2019 

b/ overovateľov zápisnice v zložení: RNDr. Zuzana Lakiová a Roland Rác 

2. berie na vedomie určenie zapisovateľa : Mgr. Monika Bačová 

Výsledok hlasovania: 

 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                         Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa  zdržalo: 0 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE č. 2/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

K bodu č. 2   Kontrola plnenia uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

a/ berie na vedomie 

nasledovné zmeny uznesení: 

Uznesenie č. 7 zo dňa 29.01.2019 ktoré sa prerokuje dňa 26.03.2019 v bode 3. 

Uznesenie č. 9 zo dňa 29.01.2019, bod b) -  starostka obce predloží návrh rozpočtu k rekonštrukcii 

rigolu na Pizondore časť II. dňa  26.03.2019 v bode 12. 

Uznesenie č. 16 zo dňa 29.01.2019, bod b) -  komisia pre šport a kultúru poverila starostku obce 

predložením návrhu programu Paňovského leta dňa 26.03.2019 v bode 7. 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

b/  berie na vedomie  

splnenie uznesení č. 7, 9, a 16b zo dňa 29.01.2019. Uznesenia budú splnené na rokovaní OZ dňa 

26.03.2019 v bode 3, 12, a 7. 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                            Hlasovania sa  zdržalo: 0 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 3/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 3  Pre jednanie a schválenie plánu práce Ekonomickej a investičnej komisie na rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 schvaľuje   plán práce Ekonomickej a investičnej komisie na rok 2019. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa zdržalo: 0 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 4/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 4     Informácia o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie     informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa  zdržalo: 0 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 5/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 5     Informácia o čistote verejných priestranstiev v obci 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 a/ berie na vedomie 

informáciu o čistote verejných priestranstiev 

 b/ berie na vedomie 

 informáciu RNDr. Lakiovej o potrebe predkladania výkazu denných prác – M. Komla.  

c/ ukladá 

Ekonomickej a investičnej komisii pripraviť návrh o prieskume trhu na nákup traktora 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa zdržalo: 0 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 6/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 6     Informácia o platení daňových poplatkov za rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 berie na vedomie     informáciu o platení daňových poplatkov  za rok 2018. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa  zdržalo: 0 

 

   

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 7/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 7    Kultúrny a spoločenský život v obci – program akcie Paňovské leto 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

a/ schvaľuje  

program akcie Paňovské leto. 

 b/  poveruje 

 Ing. Ujca o propagáciu akcie Paňovského leta v príprave plagátov. 

 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 5                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania sa zdržalo: 1 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 8/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 8     Žiadosť o prevedenie parcely z extravilánu do intravilánu obce 

Obecné zastupiteľstvo  

a/  prerokovalo  

Žiadosť o zmenu platného územného plánu z roku 2007 obce Paňovce v zmysle uvedenej žiadosti 

 b/ schvaľuje  

Obstaranie zmien a doplnkov č. 3 platného územného plánu obce Paňovce z roku 2007 

c/ poveruje 

Starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú zabezpečiť a začať proces obstarania zmien a doplnkov č. 3 

k platnému Územnému plánu obce Paňovce 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 9/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 9    Žiadosť o priznanie parcely č. 447/3 do súkromného vlastníctva 

Obecné zastupiteľstvo  

poveruje    starostku obce preveriť predložené materiály na Katastrálnom úrade a vyžiadať právne 

poradenstvo od Dr. Sotolářa 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 10/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 10     Informácia o podaných projektových výzvach 

Obecné zastupiteľstvo  

a/  berie na vedomie  

že 2 výzvy, ktoré boli schválené boli aj podané 

 b/ poveruje 

starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú o zvolanie stretnutia poslancov spojenú s obhliadkou 

amfiteátrov v okolitých obciach 

c/ poveruje  

starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú o zabezpečenie vypracovania kompletnej projektovej 

dokumentácie na obecný amfiteáter 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 



UZNESENIE č. 11/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 11     Informácia o nových projektových výzvach 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

 a/ schvaľuje  

vypracovanie a podanie žiadosti z dotácie MFSR na obnovu interiéru kultúrneho domu : výmena 

okien, dverí a rekonštrukcia podlahy 

 b/ schvaľuje 

spoluúčasť financovania vo výške 10% z celkových skutočne vynaložených výdavkov 

 c/ poveruje 

starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú s vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie 

k projektu na celkovú rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu v obci Paňovce 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 12/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 12      Rozpočtová informácia – rigol na Pizondore  a rigol na parcele č. 18/3, 19/1, 19/2 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

a/ poveruje 

starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú o doloženie rozpočtu na otvorený rigol na Pizondore 

b/ poveruje 

starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú s vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie na 

opravu rigolu pri Ing. Petrikovi  

 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                               Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                          Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

 

          

        Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 13/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

zo dňa 26.03.2019 

 

 

K bodu č. 13    Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

a/ schvaľuje 

predaj časti obecného pozemku  - parc.č. 710/1 na LV č. 883 za 3,40€/m2, s tým že zameranie 

a výdavky s tým súvisiace znáša kupujúci 

b/ berie na vedomie 

informáciu o novom zákone o odpadoch 

c/  berie na vedomie 

informáciu o novom zákone o verejnom obstarávaní 

d/ konštatuje 

aby,  na návrh RNDr. Lakiovej bola vyhlásená výzva obecným rozhlasom pre občanov na častejšie 

vyťahovanie žúmp 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:                                Počet poslancov: 7                                        Počet prítomných: 6 

Za hlasovalo: 6                           Proti hlasovalo: 0                                           Hlasovania s zdržalo: 0 

 

 

 

 

         Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 


