Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa
19.05.202 v kultúrnom dome v Paňovciach

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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania schopné.
Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky sp. zn.: 131/2020.
Za overovateľov určila Petra Leška a Rolanda Ráca
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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva
v nasledovnom znení:
1.

Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania ,
b/ určenie overovateľov zápisnice
c/ určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2019
4. Prejednanie výsledku hospodárenia za I. štvrťrok roku 2020

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prerokovanie a schválenie VZN č. 02/2020 o obmedzení a zakázaní určitých činností
Žiadosť o zmeny a doplnky k platnému UP (žiadosť)
Informácia o projektoch (zateplenie ZŠ, zberný dvor, vojnové hroby, sociálne zariadenia v KD)
Žiadosť o odkúpenie pozemku
Rôzne ( separovaný odpad, kanalizácia, rekonštrukcia mostíka a rigolu, PHSR, )
Záver

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 19.05.2020
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Petra Leška a Rolanda Ráca.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2020 oboznámila prítomných
poslancov starostka obce. Konštatovala, že
všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného
zastupiteľstva boli splnené, okrem uznesenia č. 10 c) a 10 d), ktorých plnenie ešte trvá.
O plnení uznesení a ich trvaní 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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 25.02.2020 sú splnené alebo trvajú.

3. Schválenie záverečného účtu za rok 2019
Záverečný účet bol v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli
obce a WEB stránke obce. Stanovisko k záverečnému účtu predložil hlavný kontrolór obce p. PhDr.
Gabriel Viszlay. Hospodársky výsledok podľa účtovníctva vedeného v roku 2019 vo výške 34.968,37
€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol
poslancom podaný návrh na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schválilo skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2019 vo výške 34.968,37 EUR. Záverečný účet a celoročné hospodárenie
bolo poslancami schválené bez výhrad.

Starostka obce dala hlasovať o stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
Paňovce za rok 2019 a zároveň dala hlasovať aj o správe nezávislého audítora.
Starostka obce dala hlasovať o schválení záverečného účtu obce 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.4 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu Záverečného účtu obce Paňovce za rok 2019, ako aj správu nezávislého audítora.

Uznesenie č. 5 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Záverečný účet obce Paňovce za rok 2019 bez
výhrad.

Uznesenie č. 6 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje prebytok hospodárenia obce Paňovce vo výške
34.968,37 EUR.

Uznesenie č.7 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje Mgr. Moniku Bačovú, účtovníčku obce splnením
uznesenia č. 6 /2020 zo dňa 19.05.2020 previesť prebytok hospodárenia vo výške 34.968,37 €, na
účet rezervného fondu obce Paňovce.
Termín : do 30.06.2020
Zodpovedná: Mgr. Monika Bačová

Uznesenie č.8 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 77.902,21EUR /tvorba za rok
2019 = 34.968,37 € + zostatok na rezervnom fonde z predchádzajúcich rokov vo výške 42.933,84 € /
na spolufinancovanie úspešných projektových výziev obce Paňovce.

4. Prejednanie výsledku hospodárenia za 1. štvrťrok 2020
Materiál týkajúci sa tohto bodu bol zaslaný poslancom e-mailom, za účelom včasného naštudovania.
Na základe toho starostka obce otvorila rozpravu k predloženému materiálu. Poslanci nemali
výhrady k plneniu rozpočtu.
Starostka obce dala o výsledku hospodárenia 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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie výsledok hospodárenie za 1. štvrťrok roku
2020.

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 02/2020 o obmedzení a zakázaní určitých činností
Starostka obce Ing. Juhászová rozoslala poslancom Obecného zastupiteľstva VZN na prehodnotenie
a doplnenie. Poslanci OZ vyjadrili súhlas s navrhovaným VZN a navrhli 2 úpravy – zmenu času
pracovného pokoja a navrhujú časť VZN 02/2020 v skratke vyhlásiť aj v miestnom rozhlase.
Starostka obce dala o návrhu VZN 02/2020 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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 02/2020 o obmedzení a zakázaní určitých
činností .

6. Žiadosť o zmeny a doplnky k ÚP obce Paňovce (žiadosť)
Starostka obce – Ing. Juhászová prečítala žiadosť Miroslava Vargu, ku ktorému sa mali poslanci
vyjadriť ohľadom zmien a doplnkov č. 4 k platnému ÚP z roku 2007.
Starostka obce vyzvala každého poslanca , aby sa vyjadril k danej žiadosti. Všetci poslanci sa vyjadrili
záporne.
Ing. Komjáti-Nagy – odporúča poslancom prečítať si územný plán a držať sa tohto plánu.
Starostka obce dala hlasovať.
Výsledky hlasovania: Za: 0
Proti: 7 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti - Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter
Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 11 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce nesúhlasí so zmenou platného územného plánu obce Paňovce.

7. Informácia o projektoch
Starostka obce informovala poslancov o týchto projektových výzvach:

1. Projekt -Zateplenie budovy základnej školy, starostka obce informovala poslancov
o rozhodnutí ministra ŽP SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie
ZŠ. Opravnené výdavky sa použijú na zateplenie stropu, výmenu strešnej ktrytiny, zateplenie
podpivničených priestorov a výmenu okien a dverí zo západnej strany.
2. Projekt – Zberný dvor na základe predloženej žiadosti o NFP ohľadom výstavby „Zberného
dvora“ je potrebné predložiť uznesenie, ktoré obsahuje nasledovné náležitosti: názov
projektu, výšku spolufinancovania ako číselnú hodnotu vo výške 5% vlastných výdavkov
a kód výzvy. O tomto doplnení uznesenia informovala poslancov starostka obce.
3. Projekt – Vojnové hroby, o podaní žiadosti na poskytnutie dotácie na obnovu vojnových
hrobov podala starostka informácu obecnému zastupiteľstvu. Obec sa bude uchádzať o NFP
na obnovu 3 vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na miestnom cintoríne. Výzvu na
predkladanie žiadosti vyhlásil Úrad vlády SR.
4. Projekt – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD obec podala žiadosť o poskynutie dotácie,
ktorú vyhlásilo MF SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD. Rozpočtové náklady na
rekonštrukciu budú vo výške 16 050 €, z toho vlastné zdroje činia 1700€.
Starostka obce dala hlasovať o výške spolufinancovania na projekt „Zateplenie základnej školy
v Paňovciach.
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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje financovanie účelu dotácie na zabezpečenie
najmenej 5% nákladov z vlastných zdrojov na projekt Zateplenie základnej školy v Paňovciach.

Starostka obce dala hlasovať o doplnených náležitostiach k projektu „Zberný dvor 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. 13 zo dňa 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výzvu na podanie projektu ktroú výhlásil Operečný
program kvality ŽP na „vybudovanie zberného dvora v obci Paňovce“ s kompletnou projektovou
dokumentáciou a spolufinancovaním obcou z vlastných zdrojov vo výške 5%.
Názov projektu: Zberný dvor Paňovce
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu:
4994,89 € , slovom štyritisícdeväťstodeväťdesiat štyri eur a osemdesiatdeväť centov.

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32.
Starostka obce dala hlasovať o podaných informáciach na podané projektové výzvy.
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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
berie na vedomie informácie o podaných projektových
výzvach na „Vojnové hroby“ a „Rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD“.

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Petra Ujca o odkúpenie pozemku. Obec
potrebuje vymeniť oplotenie na školskom dvore. Požiadala geodeta o zameranie pozemku. Pri
zameraní sa zistilo, že časť obecnej nehnuteľnosti nevedome užíva pán Peter Ujco. Túto časť záhrady
užívali už jeho predkovia. Žiadosťou požiadal obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku. Po
rozprave a po rozdielnych názoroch, poslanci navrhujú najprv spraviť obhliadku pozemku a potom sa
k danej žiadosti vyjadriť. Starostka po dohode s pánom P. Ujcom, pošle emailom poslancom správu o
dátume a čase stretnutia
Starostka obce dala hlasovať o navrhnutej obhliadke.
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 19.05.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce navrhuje spraviť obhliadku vymeranej nehnuteľnosti na
odkúpenie.

9. Rôzne
Starostka obce podala informácie o najdôležitejších
zastupiteľstva:

veciach, ktoré sa udiali od posledného

a) Separovaný odpad od januára 2020 sa vykonáva kontrola zberu separovaného odpadu,
doposiaľ sa zistilo že 8% domácností vôbec odpad neseparuje. Určite sa budú tieto domácnosti
prehodnocovať. A podá sa návrh, aby poplatok za službu a to „Zber komunálného odpadu“, kam
pravdepodobne dávajú aj separovaný odpad mali v kalendárnom roku finanče navýšený oproti
ostatným domácnostiam.

b) Kanalizácia - po prieskume, ktorí spravili poslanci obecného zastupiteľstva, 88% domácností
súhlasí s podaním žiadosti na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na verejnú
kanalizáciu v obci Paňovce. Starostku obce poverujú aby oslovila projektanta o začatie
vypracovania PD k verejnej kanlizácií.
c) Premostenie - pri kríži na Pizondore je poškodený mostík. Na úseku cca 8 m sú polámané
rúry. Rigol sa upcháva, neodteká dažďová voda do rigolu ale preteká na cestu a vylieva sa
dolných dvorov. Mostík potrebuje rekonštrukciu. Vyberú sa polámané rurý na tom úseku.
Rigol sa vyhlbí. Osadí sa potrebná dlžka rúry, prekryjú sa kari rohožou a zaleje sa celá
opravená časť beténom. Starostka navrhla upraviť rigol na hornej ulicismerom na Novačany,
časť sa vyloží betónovými kockami a v jednej strmej časti sa osadí rúra. Na druhej strane
v zákrute , sa vyloží rigol betónovými žľabmi, ktoré sú na dvore KD.
d) Cenová ponuka na PHSR - starostka obce, oboznámila poslancov o novej tvorbe „Programu
sociálneho a hospodárského rozvoja obce na roky 2021 – 2026. Obec je povinná mať
vypracovaný takýto plán. Platnosť starého plánu končí v roku 2021.
Starostka obce dala hlasovať o predložených návrhoch.
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. 16. zo dňa 19.05.2020
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu ohľadom kontroly
separovaného zberu v obci Paňovce.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce so začatím rokovania s pánom
projektantom ohľadom vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie k verejnej
kanalizácií.
c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s opravou premostenia poškodeného mostíka
na Pizondori a rekonštrukciou rigolov na Veternej ulici.
d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu ohľadom vypacovania
nového sociálneho a hospodárskeho programu rozvoja obce Paňovce na roky 2021 - 2026.

Diskusia:
V diskusii vystúpil pán Ing. Róbert Komjáti – Nagy , ohľadom dohody ceny za obecné pozemky
pod kostolom.

10. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o18:00 hod.

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

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Mgr. Monika Bačová

Overovatelia:

1/ Peter Leško

........................................

2/ Roland Rác

........................................

Starostka obce: Ing. Rozália Juhászová

V Paňovciach 19.05.2020

.........................................

