
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   28.10.2019 na Obecnom úrade Paňovce 

 

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

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

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 6 poslancov, 

z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.  

Starostka obce predniesla  návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky  sp. 

zn.: 211/2019.  

Za overovateľov zápisnice určila RNDr. Zuzanu  Lakiovú a Petra Leška 

Za zapisovateľku starostka určila :  Mgr. Moniku Bačovú. 

O programe rokovania dala starostka hlasovať:   

Výsledky hlasovania : Za:   6:   Slavomír Holečko,  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   

RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,  Roland Rác, 

 Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 28.10.2019 

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

v nasledovnom znení:  

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

zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Pre jednanie a schválenie textov zápisu do kroniky za rok 2018  

4. Pre jednanie  výsledku hospodárenia za III. štvrťrok 2019 

5. Úprava rozpočtu 

6. Správa o činnosti obecného kontrolóra 

7. Prehodnotenie majetku obce a nakladanie s majetkom obce 

8. Prehodnotenie prác uskutočnených na rozvoj obce 



9. Pre jednanie a schválenie Aktualizácie č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce 

10. Pre jednanie a schválenie VZN č. 01/2019 o podmienkach držania psov v obci Paňovce 

11. Riešenie havarijného stavu plynových kotlov v ZŠ 

12. Obecná zabíjačka 

13. Zmeny a doplnky k platnému  územnému plánu 2007 

14. Rôzne – návrhy k rozpočtu obce na rok 2020, informácia o zmenách a povinnostiach 

k odpadovému hospodárstvu, uvítanie detí do života, finančná dotácia od predsedu vlády, 

otvorená výzva PPA, nová verzia WEB stánky, 

15. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice  starostka navrhla : RNDr. Zuzanu  Lakiovú a Petra Leška 

Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce  hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za:  6 :  Slavomír Holečko,  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  

RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,  Roland Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2 zo dňa 28.10.2019  
 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje:  RNDr. Zuzanu Lakiovú 

a Petra Leška  

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

Starostka obce konštatovala,  že   všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 

11.09.2019 boli splnené.   

 O  splnených uzneseniach   dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania : Za: 6 :  Slavomír Holečko,  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. 

Zuzana Lakiová,  Peter Leško,  Roland Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 3 zo dňa 28.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje že  uznesenia  zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 11.09.2019 sú splnené. 

 

O 16:20 hod sa na obecné zastupiteľstvo dostavil poslanec  Ing. Roman Ujco. 

3. Pre jednanie a schválenie zápisu textov  do kroniky za rok 2018   

Texty do obecnej kroniky za rok 2018 prečítala kronikárka obce Eva Seligová.  Z radu poslancov mal 

otázku pán Ing. Róbert Komjáti – Nagy. Znenie otázky bolo nasledovné,  či sa nedá zapísať do kroniky 

za rok 2018 počet vydaných stavebných povolení. Pani Seligová odpovedala, že  takýto zápis sa robí 

raz za štyri roky.  

Starostka o schválení  zápisu textov do kroniky,  dala 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. 4 zo dňa 28.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje zápis textov do obecnej kroniky za rok2018. 

4. Pre jednanie výsledku hospodárenia za III. 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 hospodáreniu.  Poslanci nemali 

výhrady k plneniu rozpočtu.   

Starostka obce dala o výsledku hospodárenia za III. štvrťrok 2019  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.5 zo dňa 28.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie výsledok hospodárenia za III. štvrťrok 2019. 

 

5. Úprava rozpočtu 

Starostka obce po konzultácii s ekonómkou predložila Návrh na zmenu rozpočtu :  
- z   položky 633 002 OcÚ -výpočtová technika -50 €, na položku 632 004 Web stránka + 50 €,  
- z položky 633 015 PHM – benzín do kosačky -150 €,   na položku 633 006  OcU - všeobecný 
materiál +150  €,  
- z položky 637 004 Výkopové práce vodovod -1000 €, na položku 635 006 čistenie rigolu  + 
1000 €  
- z položky 637 002 Paňovské leto -200 €, na položku 635 006 čistenie rigolu  + 200 € 
- z položky 637 002 Paňovské leto -250 €, na položku 637 001 OcU – školenia kurzy +250 € 
- z položky 637 004 Dezinf, deratiz. -30 €, na položku 635006 Údržba komínov + 30 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -150 €, na položku 637 004 MŠ – voda +150 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -120 €, na položku 637 004 ZŠ – voda +120 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -200 €, na položku 633 006 ZŠ – údržba +200 € 
- z položky 632 001 VO – elektrina -150 €, na položku 635004 VO – údržba +150 € 
- z položky 633 006 DS- materiál -50 €,  na položku 635 005 DS – údržba mraz.zar. +50 € 
- z položky 623 000 MŠ – do ostat. ZP -350 €, na položku 621 000 MŠ – poistné VŠZP +350 € 
 

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. 6 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtovej klasifikácie takto:  

- z   položky 633 002 OcÚ -výpočtová technika -50 €, na položku 632 004 Web stránka + 50 €,  
- z položky 637 004 výkopové práce vodovod -1000 €, na položku 635 006 čistenie rigolu       
+ 1000 €  
- z položky 637 002 Paňovské leto -200 €, na položku 635 006 čistenie rigolu  + 200 € 
z položky 633 015 PHM – benzín do kosačky -150 €,   na položku 633 006  OcU všeobecný 
materiál +150  €,  
- z položky 637 002 Paňovské leto -250 €, na položku 637 001 OcU – školenia kurzy +250 € 
- z položky 637 004 Dezinf, deratiz. -30 €, na položku 635006 Údržba komínov + 30 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -150 €, na položku 637 004 MŠ – voda +150 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -120 €, na položku 637 004 ZŠ – voda +120 € 
- z položky 637 027 Kosenie – dohoda o VP -200 €, na položku 633 006 ZŠ – údržba +200 € 
- z položky 632 001 VO – elektrina -150 €, na položku 635004 VO – údržba +150 € 
- z položky 633 006 DS- materiál -50 €,  na položku 635 005 DS – údržba mraz.zar. +50 € 
- z položky 623 000 MŠ – do ostat. ZP -350 €, na položku 621 000 MŠ – poistné VŠZP +350 € 
 

6. Správa o činnosti obecného kontrolóra 

Správu o činnosti predniesla  starostka obce, ktorú dostala v písomnej forme od kontrolóra 

obce PhDr. Viszlaiho. 

Starostka obce dala hlasovať o správe a činnosti hlavného kontrolóra obce za ½ rok  2019. 

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. 7 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu o činnosti obecného 

kontrolóra  obce za ½ rok  2019. 

 

7. Prehodnotenie majetku obce a nakladanie s majetkom 

O stav majetku a to o prehodnotení a nakladaní s majetkom obce, oboznámila poslancov 

obce ekonómka obce  pani Mgr. Bačová. 

O prehodnotení a nakladaní s majetkom obce 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.8 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu o prehodnotení a nakladaní 

s majetkom obce Paňovce. 

 

8. Prehodnotenie prác uskutočnených na rozvoji obce 

Starostka Ing. Rozália Juhászová oboznámila poslancov s možnosťami čerpania financií 

z projektov. Konštatovala, že v roku 2018 sa  veľké investičné práce v obci nerobili. Po 

schválení projektových výziev sa budú práce na rozvoji obce robiť v nasledujúcom roku. 

O prehodnotení uskutočnených prác na rozvoji obce 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.9 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu o prehodnotení 

uskutočnených prác na rozvoji obce v roku 2019. 

 

9. Pre jednanie a schválenie Aktualizácie č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce ( PRO ) 

Starostka obce poslala e-mailom všetkým poslancom a členom Aktualizáciu č.1 PRO obce 

Paňovce. Konštatovala, že aktualizácia Programu rozvoja obce Paňovce, je dôležitá 

s ohľadom na väčšiu možnosť starostlivosti o životné prostredie a tak, ako sa viacerí občania 

vyjadrili aj k dotazníkovom prieskume, je potrebné zlepšiť v obci odpadové hospodárstvo 

a teda je možnosť sa zapojiť do výzvy o vybudovanie zberného dvora, ktorý sa zahrnul do 

PRO. V rámci pripomienkového konania bola vznesená jedna pripomienka a to 

„protipovodňové opatrenia“ – táto pripomienka bola akceptovaná a bola zapracovaná do 

aktualizácie PRO.  

O Aktualizácií č.1 k Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 – 2021 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.10 zo dňa 28.10.2019  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  Aktualizáciu č. 1 k Programu rozvoja obce na 

roky 2015 -2021. 

 

10. Pre jednanie a schválenie VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov v obci Paňovce 

Znenie VZN č.01/2019  o podmienkach držania psov na území obce dostali poslanci 

k pripomienkovaniu e-mailom. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva doplnili v čl. 7 Túlavý 

pes, ešte dva body.     

Po rozprave o VZN č.1/2019 o podmienkach držania psov v obci Paňovce 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.11 zo dňa 28.10.2019  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 1/2019 o Podmienkach držania psov 

v obci Paňovce 

 

11. Riešenie havarijného stavu plynových kotlov v ZŠ 

Havarijný stav nastal v základnej škole preto, že vypadol jeden vykurovací kotol. Doteraz bolo 

priaznivé jesenné počasie tak vystačil jeden funkčný kotol. K nasledovnej situácií sa vyjadrila 

odborne spôsobilá osoba, ktorá konštatovala že kotol je neopraviteľný. Pri druhom kotly 

dochádza k častým poruchám. Obidva kotly sú už niekoľko rokov po svojej životnosti. Boli 

vyrobené v roku 1996.  Keďže ide o havarijný stav, vymenia sa obidva staré kotly za nové 

kondenzačné kotly vrátane všetkých potrebných prác. Nakoľko pôjde o kapitálový výdavok, 

poslanci odsúhlasili na riešenie havarijného stavu výšku finančných prostriedkov v sume 

10 000 €. Pri verejnom  obstarávaní  sa bude postupovať podľa platnej legislatívy.     

Zároveň obec požiadala o dotáciu na riešenie havarijnej situácie Ministerstvo školstva. 

V prípade poskytnutia dotácie sa znížia  naše výdavky. 

Starostka obce dala hlasovať o výmene obidvoch kotlov a o vyčlenení finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie. 

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 28.10.2019  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  výmenu starých plynových kotlov Protherm 

24 KTO rok výroby 1996 za nové kondenzačné kotly  v budove základnej školy v obci 

Paňovce.  

 

Uznesenie č.13 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  výšku vyčlenenia finančných prostriedkov 

z rezervného fondu v sume 10 000 €, na odstránenie havarijnej situácie a to : 

vykurovanie  základnej školy.  

12. Obecná zabíjačka 

Starostka obce oboznámila poslancov  s plánovanou akciou na Mikuláša. Zakúpi sa výkrmová 

ošípaná. V piatok 06.12.2019 sa spraví rozrábka v kuchyni KD. V sobotu sa bude pokračovať 

v prípravných prácach.  Pohostenie pre občanov bude na školskom dvore.  Budú sa podávať, 

klobásy, hurky, oškvarky, pečené mäso a  perkelt. Príde aj Mikuláš, a rozsvieti sa Vianočný 

stromček. Úlohy boli rozdelené na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

O organizácií a rozdelení úloh 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.14 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie organizáciu a rozdelenie úloh pri 

obecnej zabíjačke.  

13.Zmeny a doplnky k platnému Územnému plánu  

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

Paňovce z roku 2007.  

Navrhované zmeny: 

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

bytovú výstavbu. 

b) Riešiť územie a to:  parc. č. 657/7 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

c) Riešiť územie a to:  parc. č. 656/3 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

d) Riešiť územie a to:  parc. č. 180/1 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 



e) Riešiť územie a to:  parc. č. 180/2 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

Ing. Róbert Komjáti-Nagy navrhol prijať uznesenie, aby v rokovacom poriadku obecného 
zastupiteľstva Paňovce bolo v §9 v odseku 4 bolo uvedené, aby uznesenia vo veci zmeny 
Územného plánu obcí Paňovce a Debraď v rozsahu katastrálneho územia obce Paňovce boli 
prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

O zmenách návrhoch a doplnkoch č.3 platného Územného plánu z roku 2007 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.15 zo dňa 28.10.2019  

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 bode 13. bod a) – e). 

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

bytovú výstavbu. 

b) Riešiť územie a to:  parc. č. 657/7 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

c) Riešiť územie a to:  parc. č. 656/3 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

d) Riešiť územie a to:  parc. č. 180/1 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

e) Riešiť územie a to:  parc. č. 180/2 katastrálne územie Paňovce na individuálnu bytovú 

výstavbu. 

Uznesenie č.16 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 3 k platnému 

Územnému plánu obce Paňovce z roku 2007. 

Uznesenie č.17 zo dňa 28.10.2019  

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.  

Uznesenie č.18 zo dňa 28.10.2019  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje zmenu v rokovacom poriadku obecného 

zastupiteľstva obce Paňovce v §9, ods.4 s dodatkom nasledovne:  

„Uznesenia vo veci zmeny Územného plánu obcí Paňovce a Debraď v rozsahu katastrálneho 

územia obce Paňovce sú prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.“  

 

14. Rôzne  

a) starostka obce  vyzvala poslancov a členov komisií, aby si pripravili návrhy k rozpočtu 
obce na rok 2020, návrhy je potrebné poslať na e-mailovú adresu obce do 22.11.2019 

b)starostka obce stručne informovala poslancov o pripravovaných zmenách  
a povinnostiach k odpadovému hospodárstvu od 01.07.2020. 

c) oboznámila poslancov o pripravovanej aktivite „Uvítanie detí do života“ . V nedeľu 
10.11.2019 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu sa uskutoční táto milá aktivita.  

d) ďalej informovala poslancov o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 448 
z 18. septembra 2019 vo výške 7.000 €, na   kapitálové výdavky  a to:  Rekonštrukciu 
vykurovania obecného úradu v obci Paňovce.  

e) podala informáciu o vytvorení novej web stránky obce Paňovce.   

f) informovala poslancov o pripravovanej výzve od Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry, opatrenie 7, pod opatrenie 7.4. aktivita 2 - rekonštrukcia domu smútku.   

O podaných informáciách bode  rôzne 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.19 zo dňa 28.10.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie všetky informácie ktoré odzneli 

v bode 13 body a) – f)   

 

 

15. Záver 



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

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

zápisnice.  

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

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

  

 

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

                             

 

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

         

 V Paňovciach 28.10.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


