
                            Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

           z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

   25.02.2020 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 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.  

Starostka obce predniesla  návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky  sp. zn.: 43 /2020.  

Za overovateľov zápisnice určila: Tomáša Kozlaia a RNDr.  Zuzanu Lakiovú  

Za zapisovateľku starostka určila :  Mgr. Moniku Bačovú, 

O programe rokovania dala starostka hlasovať:   

Výsledky hlasovania : Za:   6 -   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 25.02.2020 

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. Prerokovanie a schválenie VZN o ochrannom pásme pohrebiska 

4. Plán zasadnutí a činnosti obecného zastupiteľstva 

5. Plán činností komisií na rok 2020 (KSK, ŠKK, EIK) 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. Informácia o municipálnom úvere 



8. Návrh programu na Paňovské leto 

9. Rôzne (informácia o platbe daňových poplatkov za rok 2019, informácia o projektoch, 

informácia ohľadom PD k vybudovaniu kanalizácie, prístrešok, ...) 

10. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice  starostka navrhla :  Tomáša Kozlaia a RNDr.  Zuzanu Lakiovú  

Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce  hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za:  6 -   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 25.02.2020  

 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje: Tomáša Kozlaia 

a RNDr.  Zuzanu Lakiovú  

 

2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

Starostka obce konštatovala,  že   všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného 

zastupiteľstva zo dňa 18.12.2019  boli splnené.   

 O  splnených uzneseniach   dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania : Za: 6 -   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 18.12.2019  sú splnené. 

 

3. Prerokovanie a schválenie VZN o ochrannom pásme pohrebiska 

Všetkým poslancom starostka poslala návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska. Poslanci si 
návrh vopred preštudovali. Návrhy pána poslanca  Ing. Róberta  Komjáti-Nagya starostka do 
VZN zapracovala.  

O návrhu prijatia  VZN č.01/2020 o ochrannom pásme pohrebiska dala starostka hlasovať.   



Výsledky hlasovania: Za: 6 -  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 25.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č.01/2020 o ochrannom pásme 

pohrebiska v obci Paňovce. 

4. Plán zasadnutí a činnosti obecného zastupiteľstva 

Plán  a program zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 predniesla poslancom 
a členom komisií starostka obce. Plán je k nahliadnutiu zverejnený na WEB stránke obce.     

O návrhu plánu a programu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 dala starostka 
hlasovať.  

Výsledky hlasovania:  Za:  6 -  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 25.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje  plán činnosti a zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Paňovce na  rok 2020. 

5. Plán činnosti komisií na rok 2020 (KSK, ŠKK, EIK) 

Plán činnosti na rok 2020 prečítali predsedovia komisií. Za komisiu pre verejný poriadok 
a sociálnych vecí predniesol predseda komisie Ing. Róbert Komjáti – Nagy. Za kultúrno 
športovú komisiu predniesol predseda komisie Ing. Roman Ujco a za ekonomicko investičnú 
komisiu predniesol člen komisie Tomáš Kozlai.  Do budúcnosti bude potrebné upraviť plán 
činnosti ekonomicko investičnej komisie. Všetky plány sú zverejnené na WEB stránke obce 
v časti dokumenty.  

Starostka obce dala o návrhu plánov  činnosti komisií na rok 2020  hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 6 - Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Plány tvoria prílohu zápisnice č. 1  



Uznesenie č. 6 zo dňa 25.02.2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje plán činností  komisií na rok 2020 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór požiadal starostku obce, aby predniesla plán činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 1. polrok roku 2020.  

Starostka obce dala hlasovať o pláne hlavného kontrolóra na 1. Polrok roku 2020.  

Výsledky hlasovania: Za: 6 - Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Plán činnosti tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 25.02.2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok roku 2020. 

  

7. Informácia o municipálnom úvere 

Obec Paňovce bude musieť požiadať o poskytnutie municipálneho úveru. Úver je potrebný 
na predfinancovanie (dočasné financovanie nákladov projektov z vlastných zdrojov 
samosprávy, teda predtým ako samospráva obdrží prostriedky zo schváleného grantu). Obec 
o poskytnutie úveru požiada Prima banku Slovensko, a.s..  Municipálny úver obec potrebuje 
na vybudovanie detského ihriska a vybudovanie javiska v obci Paňovce. Podrobnejšie 
informácie ohľadom úveru poskytla poslancom starostka obce. 

O prijatí úveru podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dala 
starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 6 - 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 25.02.2020  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí  s prijatím municipálného  úveru podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

8. Návrh programu na Paňovské leto 

Starostka Ing. Rozália Juhászová vyzvala poslancov o návrhu programu na Paňovské leto. 

Paňovské leto bude 27.06.2020. Poslanci navrhli nasledovný program. V popoludňajších 

hodinách bude detský futbalový zápas. Pre deti maľovanie na tvár, pena na ihrisku, 

nafukovací hrad a vodná guľa. Výstava „veteránov“, - autá. Zábava pod holým nebom. 

Tradičné občerstvenie. Kompletný program poslanci schvália na májovom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

O predbežnom programe na Paňovské leto dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania: Za: 6 - 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 25.02.2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie predbežný program na prípravu 

Paňovského leta.   

8. Rôzne 

a) Informácia o platbe daňových poplatkov za rok 2019  

Ekonómka obce Mgr. Monika Bačová,  informovala poslancov o výške nedoplatkov na 

daniach za kalendárny rok 2019. Všetkým tým ktorí majú nedoplatok za KO alebo nedoplatok 

za daň z nehnuteľností bola poslaná výzva na zaplatenie nedoplatku.  

b) Informácie o projektoch  

Starostka obce informovala poslancov  o stave projektov. Od 26.02.2020 prebieha 

rekonštrukcia interiérových priestorov v základnej škole. V mesiaci apríl sa postaví 

autobusová zastávka na hornom konci dediny. V kultúrnom dome sa namontuje nový 

kombinovaný plynovo elektrický  sporák. Pripraví sa kompletná projektová dokumentácia na 

zateplenie KD a rekonštrukciu interiérových častí KD. Za telocvičnou sa postavia základy na 

novú hasičskú zbrojnicu.  

c) Informácia ohľadom projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizácie    

Starostka obce poslancov informovala ohľadom spracovania projektovej dokumentácie  na 

verejnú kanalizáciu. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné získať prvotné 

informácie o záujme obyvateľov obce pripojiť svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. 

Starostka poverila poslancov obecného zastupiteľstva, spravili osobný prieskum u obyvateľov 

obce na základe písomného súhlasu, resp. nesúhlasu s pripojením na verejnú kanalizáciu.  



Termín: do 10.03.2020                                                                zodpovední: poslanci OZ   

d) Vybudovanie dreveného prístrešku za telocvičňou  

Poslanec  Ing. Roman Ujco informoval poslancov o potrebe vybudovania dreveného 

prístrešku za telocvičňou.   Prístrešok bude na odkladanie obecných stolov, stanov  

a lavičiek. Futbalový klub si tam uloží bránky a potrebnú techniku.  Na spoločnom 

stretnutí  s futbalistami, bol prizvaný aj poslanec  OZ pán Peter Leško, ktorý ako odborne 

spôsobilá osoba má pripraviť rozpočtovú kalkuláciu.  K danej téme sa vyjadril pán 

poslanec Ing. Róbert Komjáti – Nagy a navrhol, aby sa zakúpili plechové garáže na 

odkladanie  potrebných vecí. Plechové garáže sa uložia na betónovú platňu. Starostka 

obce poprosila poslancov o predloženie rozpočtovej kalkulácie na obidve varianty.    

e) Nová hasičská zbrojnica  

Z ministerstva vnútra SR na financovanie podpory ochrany pred požiarmi obec získala 

dotáciu vo výške 11 264,06 € na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Finančné prostriedky 

môže obec použiť iba priamy účel. Z tejto poskytnutej dotácie uskutočníme stavebné práce 

v tomto rozsahu:  zemné práce, elektromontáže, tepelné izolácie, úprava povrchov podláh a 

zakladanie betónových pásov a muriva.     

O poskytnutých informáciach v bode rôznom dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania: Za: 6 -  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 25.02.2020 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   informáciu o platbe 

daňových poplatkov daňovníkov za rok 2019. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   informáciu o projektoch 

realizovaných v obci Paňovce. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo návrh na získanie prvotnej 

informácie od obyvateľov obce ohľadom vybudovania verejnej kanalizácie v obci 

Paňovce.     

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   správu o predložení 

rozpočtovej kalkulácie na obidve varianty výstavby prístrešku za telocvičňou.  

(rozpočet na drevený prístrešok a rozpočet na plechové garáže) 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie   informáciu o výstavbe 

základovej platne na novú hasičskú zbrojnicu.  



9. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 18:10 hod.  

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

zápisnice.  

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

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

 

                               2/ RNDr. Zuzana Lakiová                ...................................... 

                             

 

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

         

 V Paňovciach,  25.02.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


