
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   02.12.2019 na Obecnom úrade Paňovce 

 

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

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

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

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

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

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

Za zapisovateľku starostka určila :  Mgr. Moniku Bačovú. 

Za overovateľov  zápisnice určila:  Roland Rác, Slavomír Holečko 

Starostka obce predniesla  návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky  

sp. zn.: 233/2019.  

O programe rokovania dala starostka hlasovať:   

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

Leško,  Roland Rác,  

 Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 02.12.2019 

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

v nasledovnom znení:  

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

zapisovateľa zápisnice 

2. Prejednanie a schválenie VZN o nakladaní s KO a DSO 

3. Prejednanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

4. Príprava obecnej zabíjačky 

5. Rôzne 

6. Záver 

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla  Rolanda Ráca a Slavomíra Holečka 

Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce  hlasovať. 



 

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

Leško, Roland Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2 zo dňa 02.12.2019  
 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje Rolanda Ráca a Slavomíra 

Holečka. 

 

 

2. Prejednanie a schválenie VZN o nakladaní s KO a DSO 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Paňovce dostali poslanci e-mailom na preštudovanie a pripomienkovanie.   

Starostka obce Ing. Juhászová uviedla, ktoré zmeny nastali v časti III. , §6, body a-d, ktoré sa týkali 

zmeny spôsobu zberu separovaného odpadu.  Potom dala hlasovať za schválenie VZN 

 

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

Leško, Roland Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 3 zo dňa 02.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Paňovce s účinnosťou od 18.12.2019. 

 

3. Prejednanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO   

Návrh VZN  na zvýšení poplatkov  o miestnych daniach a o zvýšenom miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Paňovce dostali poslanci e-mailom 

vopred na preštudovanie a pripomienkovanie.  

Starostka obce Ing. Juhászová predložila návrh na zvýšenie daní a poplatkov, ktorý podložila aj 

príkladom ako sa zmení výška daní oproti roku 2019 a taktiež návrh na zvýšenie  poplatku za odpad, 

ktorý opätovne podložila príkladom, kde bol uvedený rozdiel medzi rokom 2019 a 2020. 

Zároveň dala návrh na zakúpenie plastových nádob na separovaný zber (plast a sklo) do domácnosti. 

Tento návrh poslanci  bez výhrad podporili. 

Starostka o predloženom návrhu VZN  03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady dala hlasovať. 

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

Leško, Roland Rác,  

 Proti:   0 



Zdržali sa:0 

Uznesenie č. 4 zo dňa 02.12.2019 

Zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Paňovce s účinnosťou od 01.01.2020. 

Uznesenie č. 5 zo dňa 02.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie nádob na separovaný odpad – sklo a plasty, pre 

každú domácnosť v roku 2020. 

4. Príprava obecnej zabíjačky  

Starostka obce Ing. Juhászová oboznámila poslancov s programom práce na obecnej zabíjačke, 

rozdelila jednotlivé činnosti na piatok 6.decembra a sobotu 7. decembra. Poslanci navrhli pozvať 

hostí na túto akciu. 

Po prediskutovaní jednotlivých činností na túto akciu, dala starostka obce hlasovať. 

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

Leško, Roland Rác,  

 Proti:   0 

Zdržali sa:0 

Uznesenie č. 6 zo dňa 02.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s rozdelením prác na akciu – Obecná zabíjačka. 

5. Rôzne v bode rôzne neboli prerokované žiadne návrhy. 

6. Záver  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 17:30  hod. 

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

 

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

Overovatelia:      1/  Roland Rác                           ........................................ 

 

     2/  Slavomír Holečko                                         ........................................ 

                             

 

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

         

             V Paňovciach 02.12.2019  

 

 



 

 

 

 


