
Z Á P I S N I C A 

 

           zo zasadnutia a rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   29.01.2019,  v zasadačke obecného úradu 

 

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

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

 

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

starostka obce p. Ing. Rozália Juhászová, ktorá 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 6  poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné. Jedna 

poslankyňa v bode č. 3 potvrdí svojím  sľubom a podpisom  mandát poslanca 

obecného zastupiteľstva obce Paňovce.  

 

Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky.  

1a/ O programe dala starostka obce hlasovať: 

Výsledky hlasovania :  Prítomní :                  7 

     Za:                6  ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, ) 

     Proti :           - 

     Zdržali sa :   RNDr. Zuzana Lakiová,  

 

1b/ Za overovateľov zápisnice starostka navrhla : Tomáša Kozlaia a Petra Leška,  

                Za schválenie overovateľov zápisnice dala  starosta obce hlasovať. 

                Výsledky hlasovania :        Prítomní:                          7 

                         Za :                                    6  ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, ) 

                      Proti:                                - 

         Zdržali sa :                      1 RNDr. Zuzana Lakiová 

               1/c  Za zapisovateľku  starostka  určila  Mgr. Moniku Bačovú 

 

 

Uznesenie č.:  1 zo dňa 29.01.2019  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

1a/ schvaľuje program rokovania  

1b/ schvaľuje  overovateľov zápisnice:  Tomáš Kozlai a Peter Leško,   

1.c/ berie na vedomie  určenie zapisovateľa:  Mgr. Monika Bačová 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

                  S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa  05.12.2018 ( 

ustanovujúce zastupiteľstvo ) starostka oboznámila poslancov, že z týchto uznesení  sa bude 

meniť  uznesenie č.1 bod 3  a uznesenie č.3 . 

O návrhu zmeny dala starostka hlasovať.  

Výsledky hlasovania:    Prítomní :                7 

   Za:              6   ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert Komjáti-Nagy, 

Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, ) 

   Proti:          - 

   Zdržali sa:  1 RNDr. Zuzana Lakiová 

Uznesenie č.: 2  zo dňa 29.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

berie na vedomie zmeny v uznesení  č.1/a bod 3  a v  uznesení  č.3  obecného zastupiteľstva 

obce  Paňovce  konaného dňa  05.12. 2019 

 

3. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva  obce Paňovce a odovzdanie osvedčenia 

o voľbe. 

Starostka obce prečítala sľub poslankyne a vyzvala ju, aby podpisom svoj sľub potvrdila. Po 

podpise jej odovzdala osvedčenie o zvolení.   

Uznesenie č. 3 zo dňa 29.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje, že zvolená poslankyňa zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

4. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Paňovce  na rok 2019 

 

          Starostka obce predniesla návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

rok 2019. 

           Starostka obce dala hlasovať o pláne  zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok  

2019. 

 

Výsledky hlasovania:  Prítomní:              7 



                  Za:             7  ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

     Proti:         - 

     Zdržali sa: - 

Uznesenie č. 4 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Paňovce   na rok 2019. 

               Schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice. 

 

5. Plán práce Komisie pre verejný poriadok a sociálnych  vecí 

Predseda komisie  predniesol návrh plánu práce komisie pre verejný poriadok 

a sociálnych vecí  na rok 2019. 

     Starostka obce dala hlasovať o pláne  práce komisie pre verejný poriadok a sociálnych    

      vecí na rok 2019.                                          

      Výsledky hlasovania:  Prítomní:       7 

                                                           Za:                  7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

                                                           Proti:             - 

                                                           Zdržali sa:      - 
 

  Uznesenie č. 5 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  plán práce Komisie pre verejný poriadok 

a sociálnych vecí   na rok 2019.  

Schválený plán komisie pre verejný poriadok a sociálnych vecí tvorí prílohu zápisnice. 

 

6. Plán práce Športovej a kultúrnej komisie 

       Predseda komisie predniesol návrh plánu práce športovej a kultúrnej komisie na rok             

2019. Starostka obce dala hlasovať o pláne práce športovej a kultúrnej komisie na rok 2019. 

Výsledky hlasovania:  Prítomní:             7 

                                                  Za:                         7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                    -  



    Zdržali sa:            - 

 

 

  Uznesenie č. 6 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  plán práce športovej a kultúrnej komisie   

na rok 2019.  

Schválený plán športovej a kultúrnej komisie  tvorí prílohu zápisnice. 

 

7. Plán Ekonomickej a investičnej komisie 

Predseda komisie predniesol návrh plánu práce ekonomickej a investičnej komisie na rok 

2019. K plánu práce mala starostka pripomienky z právneho poradenstva. Obecné 

zastupiteľstvo navrhlo, aby sa plán upravil. Bude sa o ňom rokovať na nasledujúcom 

zastupiteľstve.  

Starostka obce dala hlasovať o zmene plánu práce ekonomickej a investičnej komisie na rok 

2019. 

Výsledky hlasovania:  Prítomní:                  7 

              Za:                              7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                          - 

    Zdržali sa:                  - 

 

  Uznesenie č. 7 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce navrhuje,   aby sa zmeny plánu  práce  Ekonomickej 

a investičnej  komisie   na rok 2019 prerokoval na nasledujúcom zastupiteľstve.  

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

Hlavný kontrolór požiadal starostku obce, aby  predniesla plán kontrolnej činnosti na 1. 

polrok  roku 2019.  

Starostka obce dala hlasovať o pláne hlavného kontrolóra na 1. polrok roku 2019.  

Výsledky hlasovania:  Prítomní:               7 

              Za:                           7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                       - 



    Zdržali sa:       

         - 

Uznesenie č. 8 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1.polrok roku  2019 

Schválený plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice. 

 

9. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2019  

Starostka obce navrhovaný rozpočet zverejnila na web sídle obce 10.01.2019. Poslancom 

a menovaným členom ho poslala na e-mailové adresy k pripomienkovaniu 22.01.2019. 

Poslanci a členovia sa k návrhu rozpočtu vyjadrili nasledovne:   

Ing. R. Komjáti-Nagy  - prehodnotiť pracovnú náplň p. Ficeriovej a možnosť zamestnať ju na 8 

hodín, ďalšie otázky  sa týkali  dohôd o vykonaní práce. 

RNDr. Z. Lakiová – sa informovala, že  koľko zamestnancov zahŕňa rozpočtovaný tarifný plat 

OcU,  navrhla vytvoriť položku na nákup lavičiek k Domu smútku. 

T. Kozlai – čo zahŕňa suma rozpočtovaná na Paňovské leto, navrhol vytvorenie položky na 

zateplenie strechy kultúrneho domu izoláciou. 

Mgr. Oravcová – upozornila na potrebu vyčleniť sumu na údržbu obecných ciest, hlavne 

v zimných mesiacoch. 

Poslanci žiadali vybrať z rozpočtu obce:  položku – oprava rigolu na Pizondori II. etapa,  

                                                                        položku – vyloženie rigolu pri Palkových  

a položku oprava rigolu –  pri Ing. Petrikovi č. 82 ponechať, s tým že potom sa upraví suma. 

Starostka obce dala hlasovať o zmenách návrhu  v rozpočte na rok 2019. 

  Výsledky hlasovania:  Prítomní:        7 

              Za:                    7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert Komjáti-

Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, 

) 

    Proti:                -  

    Zdržali sa:        - 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 29.01.2019 

a) Obecné  zastupiteľstvo obce Paňovce  prerokovalo návrh rozpočtu obce Paňovce na 

rok 2019. 

b) Obecné zastupiteľstvo žiada, starostku obce, aby predložila nový návrh  rozpočtu 

k rekonštrukcií rigolu na Pizondori II.časť. 



c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Paňovce na rok 2019 

s navrhovanými zmenami. 

 

10. Oznámenie o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu 

Starostka obce predniesla žiadosť o zrušenie poverenia na výkon funkcie zástupcu starostu 

od pána Slavomíra Holečka. 

Uznesenie č. 10 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce  berie na vedomie zrušenie poverenia pána Slavomíra 

Holečka na výkon funkcie zástupcu starostky. 

 

11. Vymenovanie zástupcu starostky 

Starostka obce Paňovce poverila  Ing. Róberta Komjáti – Nagya na výkon funkcie zástupcu 

starostky na celé volebné obdobie 2018 – 2022. 

Uznesenie č. 11 zo dňa 29.01.2019 

Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce  berie na vedomie , že Ing. Róbert Komjáti – Nagy  je 

poverený na výkon funkcie zástupcu starostky na celé volebné obdobie. 

 

12. Poverenie poslanca zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo 

Nakoľko doteraz poverený poslanec Ing. Róbert Komjáti – Nagy je menovaný za zástupcu 

starostky, nemôže  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 

§12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starostka obce navrhla 

a poverila  Ing. Romana Ujca, aby  zvolával a viedol obecné zastupiteľstvo.  

O návrhu povereného poslanca zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo dala starostka 

hlasovať:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní:             7 

               Za:                         6 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, ) 

    Proti:                     - 

    Zdržali sa:             1 Ing. Roman Ujco 

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 29.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce  poveruje  poslanca Ing. Romana Ujca zvolávať a viesť 

zasadnutie  obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia 

veta, ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  



13. Voľba nových členov komisie na vybavovanie sťažností.      

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o zriadení osobitnej komisie 

na úseku prešetrovania a vybavovania sťažností: „Komisia pre sťažnosti na úseku obce 

Paňovce“. Komisia musí byť  zložená minimálne z 3 členov a 2 náhradníkov.   Jeden predseda, 

dvaja členovia. Členov komisie a náhradníkov volí obecné zastupiteľstvo výlučne z radov 

poslancov.  Hlasovanie sa uskutočnilo verejne. Za predsedu komisie bol navrhnutý: Ing. 

Róbert Komjáti-Nagy, za členov : RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, za 1. nahradníka Roland 

Rác,    2. nahradníka  Tomáš Kozlai,  

O návrhu predsedu, členov a náhradníkov do komisie pre vybavovanie sťažností dala 

starostka hlasovať:   

Výsledky hlasovania: 

Za predsedu: Prítomní:                    7 

            Za:                                6 ( Slavomír Holečko,  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana 

Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, ) 

 Proti:                            - 

                             Zdržali sa:                   1  Ing. Róbert Komjáti-Nagy 

Za členov:           Prítomní:                   7 

            Za:                               5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti-Nagy , 

Tomáš Kozlai, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,  

 Proti:                            - 

                             Zdržali sa:                   2 RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško,  

Za náhradníkov:    Prítomní:                    7 

                Za:                                5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti  - Nagy, 

RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Ing. Roman Ujco,  

     Proti:                            - 

                                Zdržali sa:                    2 Tomáš Kozlai, Roland Rác,  

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 29.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje predsedu, členov a náhradníkov do komisie 

pre vybavovanie sťažností na celé volebné obdobie.  

 

14. Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Paňovce   

Starostka navrhuje spracovať zmeny a doplnky č.3 k platnému územnému plánu obce 

Paňovce z roku  2007.  



Navrhované zmeny: 

a) Riešiť územie a to:  par. č. 662/1   katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu časť F extravilán na intravilán. 

b) Riešiť územie a to: parc. č. 656/9 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu časť extravilán na intravilán. 

c) Riešiť územie a to: parc. č. 656/10 katastrálne územie Paňovce na individuálnu 

bytovú výstavbu časť extravilán na intravilán. 

d) Riešiť územie a to: parc. č.  663/2  katastrálne územie Paňovce na  individuálnu 

bytovú výstavbu časť E  extravilán na intravilán. 

e) Riešiť územie a to: parc. č. 435, 436, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 

19/1, katastrálne územie Paňovce  časť G a H na individuálnu bytovú výstavbu 

v intraviláne obce.   

f) Riešiť zmenu územia parc. č. 717  katastrálne územie Paňovce kde sa navrhuje zmena 

plochy technickej vybavenosti – miestnej  komunikácie. 

g) Riešiť územie  časti C, jedná sa o hon Rétrevégelő, kde sa navrhuje vytvorenie 

miestnej komunikácie pre budúcu IBV, navrhuje sa budúca zastavanosť na konci 

záhrad ( dôvod: niektorí  obyvatelia nesúhlasia s miestnou komunikáciou cca v strede 

záhrad), súhlasia s realizáciou  iba na konci záhrad.   

O zmenách,  návrhoch  a doplnkoch č.3  platného Územného plánu  z roku 2007 dala 

starostka hlasovať:    

  Výsledky hlasovania:  Prítomní:          7 

               Za:                      7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                  -  

    Zdržali sa:          - 

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 29.01.2019  

a/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo   návrh starostky  Ing. Rozálie 

Juhászovej na obstaranie zmien a doplnkov č. 3 k platnému Územnému plánu  obce Paňovce 

z roku 2007 v zmysle uvedeného odôvodnenia, resp. návrhu rozpísaného v zápisnici v bode 

14. bod a) – g) 

b/ Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 3 

k platnému Územnému plánu  obce Paňovce z roku 2007. 

c/ 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.  

15. Prejednanie a schválenie dotácií 



Starostka obce predniesla žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Paňovce podľa 

predložených žiadostí. Po rozprave a pripomienkach obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 

požadovaných dotácií pre DHZ, TJ a Reformovanú kresťanskú cirkev.  

O výške finančnej dotácie pre DHZ, TJ a Reformovanú kresťanskú cirkev dala  starostka 

hlasovať:    

  Výsledky hlasovania:  Prítomní:          7 

               Za:                      7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                  -  

    Zdržali sa:          - 

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 29.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výšku dotácie z rozpočtu obce Paňovce na 

rok 2019 pre:  

a/ Dobrovoľný hasičský zbor : 2000.,  € 

b/ Telovýchovná jednota Družstevník:  6500., € 

c/ Reformovaná kresťanská cirkev: 1000., € 

16. Rôzne 

16/a   Projekty  

              Starostka obce oboznámila poslancov o vyhlásených výzvach k projektom: 

              Podpora rozvoja športu na rok 2019 

              Priority mládežníckej politiky 

              Prevencia kriminality 

              16/b   Sťažnosť 

Starostka obce oboznámila OZ so sťažnosťou, ktorá bola doručená na Obecný úrad.  Obecné 

zastupiteľstvo odporúča komisii pre verejný poriadok o vykonanie opakovaných kontrol 

v miestnom pohostinstve.    

              16/c  Obecná zabíjačka 

V bode obecná zabíjačka navrhla RNDr. Zuzana Lakiová, aby sa aktivita spojila s“ Mikulášom“ 

a nech sa ozdobí a vysvieti obecný vianočný stromček.  

              16/d  Paňovské leto 

 Starostka obce, navrhla poslancom obecného zastupiteľstva obce Paňovce návrh programu 

na Paňovcké leto.  Po rozprave sa poslanci dohodli na tom, že návrh programu  na Paňovské 

leto pripraví v spolupráci so starostkou obce Športová a kultúrna komisia.  



Starostka obce o navrhovaných výzvach k projektom, o opakovaných kontrolách 

v pohostinstve, o návrhu aktivity na Mikuláša a programe na Paňovské leto dala starostka 

hlasovať.     

  Výsledky hlasovania:  Prítomní:          7 

               Za:                      7 ( Slavomír Holečko,  Ing. Róbert 

Komjáti-Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco, ) 

    Proti:                  -  

    Zdržali sa:          - 

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 29.01.2019 

16/ a)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce,  súhlasí s podaním 3 výziev na projekty:   

                             Podpora rozvoja športu na rok 2019 

                             Priority mládežníckej politiky 

                             Prevencia kriminality 

16/ b Obecné zastupiteľstvo poveruje  komisiu pre verejný poriadok vykonať dve kontroly 

dodržiavania prevádzkových hodín v miestnom pohostinstve cez víkendy. 

                                                                                                                     T: 28.02.2019 

16/c Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh spojenia akcie Mikuláša so            

zdobením stromčeka a s obecnou zabíjačkou na obecnom priestranstve. 

  

 16/ d  Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii pre šport a kultúru predložiť návrh programu na 

Paňovské leto.      

        Termín: 26.03.2019 

18. Diskusia -  nevystúpil nikto 

19. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 20:20 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová  

 

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

 

 

     2/  Peter Leško    ........................................ 

                             

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

            V Paňovciach 29.01.2019  



  ZÁVERY Z ROKOVANIA 

z riadneho  rokovania a zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce 

konaného dňa 29.01.2019 

Sp. zn. :  12 /2019 

 

UZNESENIE č.1/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

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. j. 12/2019 zo dňa 22.01.2019 

b/ overovateľov zápisnice v zložení : Tomáša Kozlaia a Petra Leška,  

2.  berie na vedomie  určenie zapisovateľa v osobe Mgr. Monika Bačová 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  6  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 1  

 

 

 

 

         Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č.2/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

K bodu č.2  Kontrola plnenie uznesení . 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

3. berie na vedomie  

nasledovné zmeny  uznesenia nasledovne:   

Uznesenie č. 1/2018 bod 3  zo dňa 05.12.2018 poverenie poslanca na zastupovanie výkonu 

starostky 

Uznesenie č. 3/2018 zo dňa 05.12.2018 poverenie poslanca zvolávať a viesť obecné 

zastupiteľstvo  

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  6  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 1  

 

 

 

 

         Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.3/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 3 Sľub poslankyne obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

4.  konštatuje  

že zvolená poslankyňa zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.     

 

 

 

 

         Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.4/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 4 Prejednanie a schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

5. schvaľuje  

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Paňovce na rok 2019 podľa prílohy č. 1 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 5/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 5 Prejednanie a schválenie plánu práce Komisie pre verejný poriadok a sociálne 

veci. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

6. schvaľuje  

plán práce Komisie pre verejný poriadok a sociálne veci  podľa prílohy č. 2 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 6/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 6 Prejednanie a schválenie plánu práce Kultúrnej a športovej komisie . 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

7. schvaľuje  

plán práce Kultúrnej a športovej komisie podľa prílohy č. 3 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 7/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 7 Prejednanie a schválenie plánu práce Ekonomickej a investičnej komisie 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

8. navrhuje   

opraviť  plán práce Ekonomickej a investičnej komisie 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 8/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 8 Prejednanie a schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

9. schvaľuje    

 plán práce činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2019 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 9/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 9 Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

10.  /a  prerokovalo     

 Návrh rozpočtu obce Paňovce na rok 2019 

10. / b žiada   

Starostku obce o predloženie nového návrhu rozpočtu k rekonštrukcií rigolu na 

Pizondori II časti. 

10. /c  schvaľuje  

Návrh rozpočtu obce Paňovce na rok 2019 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 10/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 10 Oznámenie o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

11.  berie na vedomie      

  Zrušenie poverenia zástupcu starostky obce na vlastnú žiadosť 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 11/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 11 Vymenovanie zástupcu starostky   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

12.  berie na vedomie      

 Že,  pán Ing. Róbert Komjáti - Nagy  je poverený na výkon funkcie zástupcu starostky na celé 

volebné obdobie 2018 - 2022.   

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  6  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 12/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 12 Poverenie poslanca zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

13. poveruje       

  Pána Ing. Romana Ujca, zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa zákona 

369/1990 Zb. v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta 

a ods.6 tretia veta.  

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  6  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 13/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 13 Voľba nových členov do komisie na vybavovanie sťažností   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

14. schvaľuje        

Predsedu, členov a náhradníkov do komisie pre vybavovanie sťažností. 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 14/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 14 Zmeny a doplnky k platnému Územnému plánu   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

15. /a  prerokovalo  

Návrh starostky  Ing. Rozálie Juhászovej na obstaranie zmien a doplnkov č. 3 k platnému 

Územnému plánu  obce Paňovce z roku 2007 v zmysle uvedeného odôvodnenia, resp. 

návrhu rozpísaného v zápisnici v bode 14. bod a) – g) 

15. /b schvaľuje  

Obstaranie zmien a doplnkov č. 3 k platnému Územnému plánu  obce Paňovce z roku 

2007. 

15. /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: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 



 

UZNESENIE č. 15/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 15 Prejednanie a schválenie dotácií   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

15/ a schvaľuje   

Požadovanú výšku dotácie z  rozpočtu obce Paňovce na rok 2019  pre činnosť 

Dobrovoľného hasičského zboru  Paňovce vo výške 2000., € 

15/ b schvaľuje   

Požadovanú výšku dotácie z  rozpočtu obce Paňovce na rok 2019 pre činnosť 

Telovýchovnej  jednoty Paňovce vo výške 6500., € 

15. / c  schvaľuje  

Požadovanú výšku dotácie z  rozpočtu obce Paňovce na rok 2019 pre Reformovanú 

kresťanskú cirkev Paňovce vo výške 1000., € 

 

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 

 



UZNESENIE č. 16/2019 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Paňovce  

zo dňa 29.01.2019  

 

K bodu č. 16 Rôzne   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

16 / a súhlasí  

S podaním výziev na podanie projektov – Podpora rozvoja športu, Priority mládežníckej 

politiky, Prevencia kriminality,  

16 / b poveruje  

       Komisiu pre verejný poriadok, aby vykonala v mesiaci február dve kontroly  dodržiavania   

       prevádzkových hodín v miestnom pohostinstve cez víkendy. 

 

16. / c  berie na vedomie 

Návrh poslankyne RNDr. Zuzany Lakiovej, že na Mikuláša sa ozdobí a vysvieti obecný 

vianočný stromček a pripraví sa obecná zabíjačka. 

16./ d ukladá     

Starostke obce a komisií pre šport a kultúru predložiť návrh programu na Paňovské leto 

do 26.03.2019.  

Výsledok hlasovania: 

Hlasovanie:   Počet poslancov: 7   Počet prítomných: 7  

Za hlasovalo:  7  Proti hlasovalo: 0   Hlasovania sa zdržalo: 0  

 

 

 

 

 

        Ing. Rozália Juhászová  

              starostka obce  

 

 

 


