
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   18.12.2019 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 16:30 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 7 poslancov, 

z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.  

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

zn.: 246 /2019.  

Za overovateľov zápisnice určila: Ing. Romana Ujcza a Ing. Róberta Komjáti – Nagya,  

Za zapisovateľku starostka určila :  Mgr. Moniku Bačovú, 

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 18.12.2019 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu  

4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020 

5. Úprava rozpočtu za rok 2019 

6. Správy o činnosti komisií za rok 2019 

7. Schválenie procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, predloženie žiadosti, 

financovanie projektu vo výške najmenej 20% z celkove oprávnených nákladov  k platnému ÚP 

z roku 2007,  

8. Príprava akcie Silvester 2019 



9. Informácia o podaní projektu – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania – budova základnej školy 

10. Návrh na úpravu platu starostky 

11. Rôzne (sceľovanie pozemkov, vyčistenie potoka, projekt „ cesta na trh práce“,  projektové výzvy, 

vyžiadanie fotokópií ohľadom poskytnutia dotácií a fotokópie faktúry a výkazu prác ohľadom 

výmeny kotlov v ZŠ,) 

12. Podanie sťažnosti na starostku obce – pán Erik Komjáti  a pani Natália Komjáti   

13. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice  starostka navrhla : Ing. Romana Ujca a Ing. Róberta Komjáti – Nagya,  

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 18.12.2019  
 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje:  : Ing. Romana Ujca a Ing. 

Róberta Komjáti – Nagya,  

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

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

28.10.2019  boli splnené.   

 O  splnených uzneseniach   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 18.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje,  že  uznesenia  zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 28.10.2019  sú splnené. 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu 

Starostka obce prečítala doručené stanovisko hlavného kontrolóra obce PhDr. Gabriela 
Vizslayho k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2020. Po posúdení návrhu rozpočtu obce 
kontrolór odporúča OZ v Paňovciach návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť. 

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 18.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie, súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra 

k schváleniu navrhovaného rozpočtu. 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020  

Materiál týkajúci sa tohto bodu bol zaslaný poslancom e-mailom, za účelom včasného naštudovania. 

Na základe toho starostka obce otvorila rozpravu k predloženému návrhu rozpočtu.  Pred schválením 

rozpočtu neboli podané žiadne návrhy na zmeny k navrhovanému rozpočtu zo strany poslancov. 

Zmeny boli navrhnuté priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Všetky navrhované zmeny sú 

položkovite upravené v rozpočte na rok 2020.  

Na bežnom účte sa krátil rozpočet z položiek 633 006 kalendáre a spravodaj 0 €, 633 001 maľovanie 

dolnej zasadačky 0 €, 637 004 výrub a orez stromov 0 €, 637 002 akcie dôchodcovia – 200 €, 635 006 

OcÚ havarijné stavy v obci – 500 €, 637 002 kultúrne a spoločenské akcie – 3000 €, 637 026 odmeny 

poslancom – 1000 €, 637 027 kosenie dohoda – 500 €, finančné prostriedky sa presunuli na položku 

642 002 dotácia PLATAN + 2000 €, 642 002 dotácia DHZ + 3500 €, dotácia TJ + 1000 €.  

Z kapitálových výdavkov sa nezrealizuje rekonštrukcia obecného úradu, poslanci obecného 

zastupiteľstva navrhli aby sa finančné prostriedky použili na vypracovanie kompletnej projektovej 

dokumentácie na kanalizáciu obce za 20 000 €. .   

 

Starostka obce dala o zmenách návrhu rozpočtu  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 18.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  návrh  rozpočtu na rok 2020 pre obec Paňovce. 

5. Úprava rozpočtu za rok 2019 

Starostka obce po konzultácii s ekonómkou predložila návrh na zmeny hospodárenia s finančnými 
prostriedkami na bežnom účte.  Návrh na preúčtovanie financií z položky na položku poslancom na 
zasadnutí  predložila starostka obce. Po rozprave poslanci s návrhom súhlasili. 
 

Presun finančných prostriedkov v rozpočte 
1. z položky   632001 OcU plyn - 3000 €, na položku 611000 MŠ mzdy  + 3000 €. 

2. z položky  632001 ZŠ plyn  - 2000 €, na položku  611000 MŠ mzdy + 2000 €. 

3. z položky   632001 ZŠ plyn - 400 €, na položku 621000 poistenie VšZP  + 400 €.  

4. z položky   632001  ZŠ plyn - 200 €, na položku  623000 poistenie ost. poist. + 200 €. 

5. z položky   632001 ZŠ plyn - 200 €, na položku   633009  ZŠ učebné pomôcky + 200 €. 



6. z položky   632001  ZŠ plyn - 150 €, na položku 625001 MŠ starobné +150 €. 

7. z položky   632001 ZŠ plyn - 50 €, na položku 633009  virt. knižnica +50 €. 

8. z položky   632001 MŠ plyn - 700 €, na položku  625001  MŠ úrazové + 700 €. 

9. z položky   633001   MŠ kuchyňa - 100 €, na položku 633006 MŠ všeob. mat. + 100 €. 

10. z položky   632001 MŠ plyn - 100 €, na položku  625002  ŠK starobné + 100 €. 

11. z položky   632001 MŠ plyn - 50 €, na položku 625003  ŠK úrazové + 50 €. 

12. z položky   637005  OBP zdrav.služby -300 €, na položku  637005 PaM + 300 €. 

13. z položky   632001   MŠ elektrina - 500 €, na položku 637014 stravné lístky + 500 €. 

14. z  položky  637027 kosenie dohoda - 400 €, na položku 637027  dovoz stravy + 400 €. 

15. z  položky  635006 oprava ciest - 600 €, na položku  635006  kameň Kertaj + 600 €. 

16. z položky   632001 MŠ plyn - 100 €, na položku 633006  OcU kancelárske potreby + 100 €. 

17. z položky  632001 OcU elektrina - 400 €, na položku 632004 WEB stránka + 400 €. 

18. z položky  631001 cestovné pracovník - 100 €, na položku 631001 cestovné starostka + 100 €. 

19. z položky   633002 VT- 250 €, na položku  633006 OcU všeob. materiál + 250 €. 

20. z položky   633002 VT - 20 €, na položku 637001OcU školenie + 20 €. 

21. z položky   632001 ZŠ elektrina  - 400 €, na položku  632004  WEB stránka +400 €. 

22. z položky  614000 odmeny, odstupné -4000 €, na položku ZŠ – mzdy z obecných  +4000 €. 

23. z položky 637005 Verejné obstarávanie – 1000 €, na položku VO údržba +1000 €. 

 

Starostka obce dala o návrhu zmeny rozpočtu 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 18.12.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtovej klasifikácie na bežnom účte tak ako je to uvedené v programe v bode č. 5. 

6. Správa o činnosti komisií za rok 2019 

Predsedovia komisií podali správy o činnosti komisií v roku 2019. Starostka postupne vyzvala 

predsedov aby predložili svoje správy o činnosti. Ako prvý predseda komisie pre verejný 

poriadok a sociálne veci Ing. Róbert Komjáti – Nagy informoval všetkých prítomných, druhý 

v poradí prečítal správu predseda športovej a kultúrnej komisie a posledný bol predseda 

komisie pre ekonomické a investičné činnosti Slavomír Holečko. 

O činnosti komisií v kalendárnom roku 2019 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. 7 zo dňa 18.12.2019  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu o činnosti komisií za rok 2019. 

 

7. Schválenie procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, predloženie žiadosti 

a financovanie projektu vo výške najmenej 20 % z celkove oprávnených nákladov na účel 

dotácie  k platnému ÚP z roku 2007. 

Starostka obce informovala poslancov o začatí zmien a doplnkov č. 3 k platnému územnému 

plánu. Informovala poslancov o podpísaní zmluvy o dielo. O výške ceny za zhotovenie 

predmetu tejto zmluvy. Ďalej informovala poslancov o potrebe súhlasu obecného 

zastupiteľstva na predloženie žiadosti, na spolufinancovanie projektu najmenej 20% 

z celkove oprávnených nákladov na účel dotácie a že zabezpečenie procesu obstarávania 

a schvaľovanie zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Paňovce potrvá najviac tri roky 

od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.    

Starostka obce dala hlasovať o návrhu na podanie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č. 3 

Územného plánu obce (ÚPN–O) Paňovce. 

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 18.12.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Paňovce, 

b) financovanie projektu vo výške najmenej 20% z celkových oprávnených nákladov na účel 

dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce, 

c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 

obce Paňovce potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

8. Príprava akcie Silvester 2019 

Starostka Ing. Rozália Juhászová oboznámila poslancov  s rozdelením práce na silvestrovskú 

oslavu . Technické zabezpečenie má na starosti Roland Rácz, Roman Ujco, Milan Štovčík,  

pečenie klobás Peter Leško, Jozef Mikokai  a Slavomír Holečko. Silvestrovský punč pripravia 

Alžbeta Terneiová, Katarína Ficeriová a starostka obce. Začiatok aktivity je o 17:30 hod. na 

školskom dvore.  

O pripravovanej aktivite 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.9 zo dňa 18.12.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie rozdelenie úloh a prípravné práce  na 

Silvester 2019.  

9. Informácia o podaní projektu – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania – budova základnej školy 

 

Obec sa bude uchádzať o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu III. Rozšírenie 

špecifikácie činnosti podpory na rok 2020 z oblasti L6AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.  Vypracovala sa kompletná projektová 

dokumentácia na zateplenie obvodových múrov na budove základnej školy. Výmena strešnej 

krytiny a zateplenie strechy. Pri úspešnosti je 5% spoluúčasť z celkových oprávnených 

nákladov. Podrobný popis projektu je v PD.  

O podaní žiadosti na zateplenie budovy základnej školy 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 18.12.2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   Informácia o podaní projektu –  

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania z činnosti NRO – 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, číslo L6AP, 

zateplenie budovy základnej školy v obci Paňovce.  

 

10. Návrh na úpravu platu starostky 

Na základe návrhu na prerokovanie úpravy platu starostky obce zo dňa 12.12.2019, poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili mesačnú odmenu. 

Návrh na úpravu mesačnej odmeny  bol navrhovaný vo výške  30% a 10%. 

O návrhu mesačnej odmeny vo výške 30 % dala starostka obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania: Za: 3: Slavomír Holečko, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, 

Proti: 3  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,   

Zdržali sa:  1 Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  

 

Návrh na úpravu pohyblivej zložky bol 30% a 10%. 



O návrhu mesačnej odmeny vo výške 10 % dala starostka obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania: Za: 4: Slavomír Holečko, Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco, 

Proti: 2  Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,     

Zdržali sa:  1 Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  

Uznesenie č.11 zo dňa 18.12.2019  

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje starostke obce v zmysle citovaného zákona § 

4 ods.2 mesačnú  odmenu vo výške  10 %  z  mesačného platu s platnosťou od 01.01.2020. 

11. Rôzne 

a)  V bode rôzne starostka obce  informovala poslancov  ohľadom pozemkových úprav , ktoré 

sa uskutočnia v obci Paňovce,  

b) na základe podanej žiadosti zo strany obce sa v mesiaci január  plánuje vyčistiť koryto 

vodného toku, ktorý preteká cez obec, 

c)  informácia o projekte z ÚPSVaR pod názvom „ Cesta na trh práce“ starostka informovala 

poslancov, že z tohto projektu zamestná pána Jozefa Csupku,  

d) informáciu o výzve z MŽP SR sa bude starostka informovať o výzve na predkladanie 

žiadosti ohľadom využití slnečnej energie na výrobu tepla,  

e) starostka informovala poslancov o vyžiadaní fotokópií ohľadom poskytnutých dotácií 

z obecného rozpočtu a ohľadom VO pre  výmenu kotlov v ZŠ.  Pán Ing. Róbert Komjáti- Nagy 

a pán Tomáš Kozlai povedali, že na dokumentáciu k verejnému obstarávaniu sa prídu pozrieť 

osobne. 

f) starostka informovala poslancov o žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2020 pre DHZ, TJ, PLATAN a RKC.    

O bodoch a-f,  v 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.12 zo dňa 18.12.2019  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   informáciu  ohľadom pozemkových 

úprav, vyčistenia vodného toku, o výzve z MŽP SR ohľadom využitia slnečnej energie na výrobu 

tepla,    

b) Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce berie na vedomie že poslanci OZ  pán Ing. Róbert Komjáti -

Nagy a pán Tomáš Kozlai sa prídu osobne pozrieť na písomnosti k verejnému obstarávaniu 

ohľadom „ Odstránenie havarijného stavu v ZŠ Paňovce – výmena kotlov“ a na evidenciu 

poskytnutých dotácií z obecného rozpočtu. 

c)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  výšku dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre: 



- Dobrovoľný hasičský zbor: 6500.,  €, 

- Telovýchovná jednotu Družstevník : 6000., €,  

- PLATAN Paňovce : 3000., €,  

- Reformovanú kresťanskú cirkev: 500., €, 

  
Pani Natália Komjáti a pán Erik Komjáti na zasadnutí verejného zastupiteľstva predniesli 

problematiku ohľadom sťažnosti, ktorú riešila starostka obce dňa 02.12.2019 za prítomnosti 

pozvaných osôb. Rodičia podali sťažnosť predsedovi komisie pre verejný poriadok na 

starostku že celú záležitosť neuzavrela a oni nevedia čo majú teraz robiť.  Predseda Ing. 

Róbert Komjáti Nagy sa vyjadril k tejto požiadavke nasledovne. Táto problematika nie je 

predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Bude sa riešiť podľa platnej legislatívy.  

     

12. Záver 

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

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

zápisnice.  

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:      1/  Ing. Roman Ujco             ........................................  

 

                               2/ Ing. Róbert Komjáti -  Nagy    ........................................ 

                             

 

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

         

 V Paňovciach 18.12.2019  

 

 

 

 

 


