Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa
27.08.2020 v sále kultúrneho domu 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.: 199/2020.
Za overovateľov určila Slavomíra Holečka a Ing. Romana Ujca

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 27.08.2020
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Žiadosť o zmeny a doplnky k platnému UP
Prejednanie výsledku hospodárenia za II.polrok roku 2020
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (Peter Ujco)
Žiadosť o zámenu a odkúpenie nehnuteľnosti(Albert Ujco)
Obecné pozemky
Informácia o zrealizovaných projektoch (RZŠ, premostenie)
Pripravované projekty (ZZŠ, KC, rigoly, POD)
Rôzne (vrtuľníky, BIO odpad, jedáleň, zvonica)
Záver
Exkurzia v areáli ZŠ, TJ

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 27.08.2020
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Slavomíra Holečka
a Ing. Romana Ujca
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.05.2020 oboznámila prítomných
poslancov starostka obce. Konštatovala, že
všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného
zastupiteľstva boli splnené.
O plnení uznesení a 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 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 19.05.2020 sú splnené.

3. Žiadosť o zapracovanie zmien a doplnkov č.3 k platnému ÚP obce Paňovce
Starostka obce – Ing. Juhászová prečítala žiadosti, ktoré boli doručené na zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Paňovce. Žiadosť Miroslava Vargu a Daniela Babniča o zmenu funkčného využitia
územia ( časť – lokalita 3a). Po prerokovaní poslanci súhlasili so zmenou funkčného využitia v časti 3a)
ÚPN – O Paňovce z funkcie pre šport a rekreácie na funkčné využitie územia pre výstavbu rodinných

domov. V prípade zvýšenia výdavkov za spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN O Paňovce , bude
starostka obce rokovať o dohode o spolufinancovaní časti výdavkov spojených s obstaraním Zmien
a doplnkov č. 3 ÚPN –o so žiadateľom Miroslavom Vargom.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu riešenia a doplnkov č.3 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. 4 zo dňa 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
4/a. prerokovalo
1. Návrh riešenia a doplnkov č. 3 ÚPN-O Paňovce, spracovaný oprávnenou osobou Ing. arch.
Malinovský,
2. Žiadosť Miroslava Vargu o zmenu funkčného využitia územia ( časť - lokalita 3a) ÚPN-O
Paňovce)
4/b. súhlasí
1. so zmenou funkčného využitia v časti lokalita 3a) ÚPN-O Paňovce z funkcie pre šport
a rekreácie na funkčné využitie územia pre výstavbu rodinných domov a s vyznačením zmeny
funkčného využitia územia do Návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O
4/c. poveruje
1. starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú zabezpečiť zapracovanie zmeny funkčného využitia
časti lokality 3a) do Návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN –O Paňovce a opätovné
prerokovanie Návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN –O Paňovce
2. starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú, v prípade zvýšenia výdavkov za spracovanie Zmien
a doplnkov č. 3 ÚPN O Paňovce, rokovať o dohode o spolufinancovaní časti výdavkov
spojených s obstaraním Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN –O so žiadateľom - Miroslav Varga.

4. Pre jednanie výsledku hospodárenia za II. polrok 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 hlasovať o výsledku hospodárenia za II. polrok kalendárneho roku 2020.
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 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie výsledok hospodárenia za II. polrok roku
2020.
5. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
Starostka s ekonómkou obce informovala poslancov o presune finančných prostriedkov
z jednotlivých položiek v rámci rozpočtovej klasifikácie . Po rozprave presun finančných prostriedkov
poslanci schválili.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - bežné výdavky
Z položky 625 002 starobné poistenie OcÚ – 900 € na položku 625 005 poistenie v nezamestnanosti +
900 €.
Z položky 625 007 poistenie do RF – 1500 € na položku 625 004 invalidné poistenie + 1500 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 350 € na položku 633 006 COVID materiál + 350 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 200 € na položku 633 009 knihy, noviny, odborná lit. +
200 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 250 € na položku 635 006 údržba VP – stromy, zeleň +
250 €.
Z položky 637 002 kultúrne a spoločenské akcie – 400 € na položku 635 006 OcÚ havarijné stavy
v obci + 400 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 40 € na položku 637 005 audítorské poplatky + 40 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 20 € na položku 637 015 poistenie majetku + 20 €.
Z položky 637 002 kultúrne a spoločenské akcie – 600 € na položku 633 006 KUKA nádoby + 600 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 200 € na položku 637 027 dohoda o vykonaných prácach
+ 200 €.
Z položky 625 007 MŠ poistenie do RF – 200 € na položku 625 005 MŠ poistenie v nezamestnanosti +
200 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 100 € na položku 637 004 MŠ voda + 100 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 100 € na položku 637 004 ZŠ voda + 100 €.
Z položky 625 004 ZŠ invalidné poistenie – 150 € na položku 625 005 ŠK poistenie v nezamestnanosti
+ 150 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 150 € na položku 635 200 DHZ čerpanie dotácie + 150 €.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - kapitálové výdavky
Z položky 717 002 javisko – 15 000 € na položku 717 002 kyslíková cesta + 15 000 €.
Z položky 717 002 javisko – 1500 € na položku 711 001 autobusová zastávka + 1500 €.
Z položky 717 002 javisko – 4500 € na položku 717 002 zateplenie ZŠ + 4500 €.
Z položky 717 002 javisko – 1100 € na položku 717 002 nová HZ + 1100 €.
Z položky 717 002 javisko – 5900 € na položku 717 002 vyloženie rigolu + 5900 €.
Starostka obce dala o presune finančných prostriekov v rámci rozpočtovej klasifikácie 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 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie
takto:
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - bežné výdavky
Z položky 625 002 starobné poistenie OcÚ – 900 € na položku 625 005 poistenie v nezamestnanosti +
900 €.
Z položky 625 007 poistenie do RF – 1500 € na položku 625 004 invalidné poistenie + 1500 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 350 € na položku 633 006 COVID materiál + 350 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 200 € na položku 633 009 knihy, noviny, odborná lit. +
200 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 250 € na položku 635 006 údržba VP – stromy, zeleň +
250 €.
Z položky 637 002 kultúrne a spoločenské akcie – 400 € na položku 635 006 OcÚ havarijné stavy
v obci + 400 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 40 € na položku 637 005 audítorské poplatky + 40 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 20 € na položku 637 015 poistenie majetku + 20 €.
Z položky 637 002 kultúrne a spoločenské akcie – 600 € na položku 633 006 KUKA nádoby + 600 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 200 € na položku 637 027 dohoda o vykonaných prácach
+ 200 €.
Z položky 625 007 MŠ poistenie do RF – 200 € na položku 625 005 MŠ poistenie v nezamestnanosti +
200 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 100 € na položku 637 004 MŠ voda + 100 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 100 € na položku 637 004 ZŠ voda + 100 €.
Z položky 625 004 ZŠ invalidné poistenie – 150 € na položku 625 005 ŠK poistenie v nezamestnanosti
+ 150 €.
Z položky 633 016 repre – akcie verejnosť – 150 € na položku 635 200 DHZ čerpanie dotácie + 150 €.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - kapitálové výdavky
Z položky 717 002 javisko – 15 000 € na položku 717 002 kyslíková cesta + 15 000 €.
Z položky 717 002 javisko – 1500 € na položku 711 001 autobusová zastávka + 1500 €.
Z položky 717 002 javisko – 4500 € na položku 717 002 zateplenie ZŠ + 4500 €.
Z položky 717 002 javisko – 1100 € na položku 717 002 nová HZ + 1100 €.
Z položky 717 002 javisko – 5900 € na položku 717 002 vyloženie rigolu + 5900 €.
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou pána Petra Ujca o odkúpenie časti pozemku.
Nakoľko 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.
Užívateľ žiada obecné zastupiteľstvo obce Paňovce o odkúpenie časti nehnuteľnosti z parcely č. 428
ktorej vlastníkom je obec Paňovce vo výmere cca 175 m2. Žiadosť je podaná na základe obhliadky
pozemkov, ktorá bola 02.06.2020 za prítomnosti starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Žiadateľ si chce odkúpiť nehnuteľnosť, ktorú užíva približne 50 rokov. Odkúpením časti pozemku sa
zarovnajú obidva hranice pozemkov. Poslanci odsúhlasili sumu 3,40 €/ m2 . Vklad do katastra
nehnuteľností hradí kupujúci.
O súhlase predaja nehnuteľnosti dala starostka obce hlasovať.

Výsledky hlasovania: Za: 6 Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová, Peter Leško,
Roland Rác, Ing. Roman Ujco,
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Róbert Komjáti – Nagy,

Uznesenie č. 7 zo dňa 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje predaj časti obecnej nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí za cenu 3,40 € za m2, s tým že náklady za prepis
v katastri nehnuteľností hradí kupujúci. Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

7. Žiadosť o zámenu a odkúpenie nehnuteľnosti
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Alberta Ujca o zámenu a odkúpenie pozemku.
Starostka obce požiadala geodeta o zameranie nehnuteľností v k.ú. obce Paňovce. Zameranie sa
urobilo na parcelách 444, 447/1 a 447/3,. Pri zameraní sa zistilo, že 38 m2 z nehnuteľnosti parc. č
444 je užívateľom obec Paňovce. Pán Albert Ujco navrhuje zámenu vo výmere 38 m2 na parc. č. 44/1
za 447/3.
Užívateľ žiada obecné zastupiteľstvo obce Paňovce o odkúpenie nehnuteľnosti z parcely č. 447/3
ktorej vlastníkom je obec Paňovce vo výmere 41 m2. Žiadosť je podaná na základe obhliadky
pozemkov, ktorá bola 02.06.2020 za prítomnosti starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
O požiadavke žiadateľa o zámenu nehnuteľnosti vo výmere 38 m2 na parcelách 444 a 447/3 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
O požiadavke žiadateľa na odkúpenie časti nehnuteľností za cenu 3,40 € za m2 s tým že náklady za
prepis v katastri nehnuteľností hradí kupujúci, 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 27.08.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
8. /a schvaľuje
Zámenu nehnuteľnosti na LV 111 v nasledovnom podiele pozemok reg. C parc.č. 444 záhrada
o výmere 38 m 2, za nehnuteľnosť na LV 883 v nasledovnom podiele pozemok reg. C parc. č. 447/3
ostatné plochy o výmere 38 m 2.
8. /b schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti vo výmere 41 m2 pozemok reg. „C“ parc. č. 447/3 ostatné plochy podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí za cenu 3,40 € za m2 s tým že náklady za prepis
v katastri nehnuteľností hradí kupujúci.
8. Obecné pozemky
Starostka obce oboznámila poslancov, s plochou obecných pozemkov pod kostolom. Obec disponuje
so štyrmi obecnými pozemkami na LV 883 parc. č. 437/3 prístupová komunikácia, LV 883 parc. č.
437/4 výmera 689 m2, 437/5 výmera 639 m2, 437/6 výmera 698m2, 437/7 vo výmere 655 m2. k.ú.
Paňovce, obec Paňovce, okres Košice – okolie pre účel prevodu nehnuteľnosti určenú na IBV. Spôsob
predaja pozemkov sa bude určovať na nasledujúcom zastupiteľstve.
Starostka obce dala hlasovať o schválení predaja obecných pozemkov na výstavbu rodinných domov.
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 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
9. /a schvaľuje
predaj obecných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu IBV na LV 883 parc. č. 437/4 výmera 689
m2, 437/5 výmera 639 m2, 437/6 výmera 698m2, 437/7 vo výmere 655 m2. v k.ú. Paňovce, obec
Paňovce, okres Košice – okolie.

9. Informácia o zrealizovaných projektoch
V obci boli zrealizované projekty Rekonštrukcia interiéru ZŠ, projekt bol podporený Ministerstvom
investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRaI SR . Projekt je úspešne ukončený. Na
základe správy z administratívnej finančnej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky.
Premostenie obecnej komunikácie v časti obce Pizondor, je úspešne ukončený. Projekt bol
financovaný z vlastných zdrojov.
Projekt Rekonštrukcia vykurovanie obecného úradu bol spolufinancovaný z Úradu vlády SR. Realizácia
bola uskutočnená v mesiaci júl 2020.
Projekt Nová hasičská zbrojnica bol podporený a spolufinancovaný z Ministerstva vnútra SR. V I.
etape projektu je zrealizovaná stavebná základová platňa na NHZ.

V areáli TJ sa zabetónovala základová platňa na prístrešok za telocvičňou, v východnej časti
futbalového ihriska sa vykopala nová studňa na zavlažovanie ihriska. Voda zo studne poslúži na
zavlažovanie trávnika, nácvikových činností DHZ.
O informácií zrealizovaných projektoch v obci 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 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o zrealizovaných projektoch v obci
Paňovce.
10. Pripravované projekty
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o začatých projektoch. V tomto čase
sa začala výmena strešnej krytiny na budove ZŠ. Posun prác bol odsunutý nakoľko čakala na zmluvu
ktorá bola doručená z Environmentálneho fondu až 27.08.2020.
V prípade výzvy POD sa obec bude uchádzať o finančné prostriedky na výsadbu zelene (stromov)
v športovom areáli a na výsadbu stromov v obci.
Rigoly v hornej časti obce sa už mali vyložiť, nepriaznivé počasie nedovoľuje zrealizovať tento projekt.
Plánuje sa aj vyloženie a spevnenie dažďového rigolu v dolnej časti obce.
stavebný materiál s dodávateľom stavby.

Starostka dohodla

V jesenných mesiacoch sa začne budovať projekt pod názvom Zelená kyslíková cesta.
O pripravovaných projektoch 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. 11. zo dňa 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o pripravovaných projektoch
v obci Paňovce.
11. Rôzne
K problému „ vrtuľníky“ sa pripravuje spoločné rokovanie so spoločnosťou, ktorá realizuje prelety nad
obytnými zónami obcí okresu Košice okolie. Konatelia spoločnosti budú prizvaní na zasadnutie
starostov údolia Bodvy, ktoré je naplánované v druhej polovici septembra.
Starostka rokovala s poslancami o nádobách na odpad. Po dohode s poslancami obecného
zastupiteľstva sa nádoby na odpad označia jedinečným čípom, údaje na čípe budú pridelené

konkrétnemu tvorcovi odpadu a platcovi za odpad (majiteľ) . Tak obec bude mať presnú evidenciu
typu a počtu zmanipulovaných nádob.
Obec ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ uvažuje o zriadení školskej jedálne v areáli PD Paňovce. Starostka obce
preverí všetky potrebné administratívne a technické zabezpečenia, ktoré sú potrebné k prevádzke.
Zvonica v areáli obecného cintorína - reálne sa uvažuje na postavení drevenej zvonice. Zvonica bude
umiestnené pri hornej bráne z ľavej strany. Vyhlási sa obci verejná zbierka na zvon. Dofinancovanie
výstavby sa bude riešiť na budúci rok.
Uznesenie č. 12. zo dňa 27.08.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetky informácie ktoré boli prerokované v bode rôzne.

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

12. Záver
Starostka obce sa poďakovala poslancom za korektné rokovanie a zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce ukončila obce o 18: 00 hod.

Diskusia, ktorá sa viedla po takto ukončenom rokovaní, nemôže byť predmetom tejto zápisnice.
Starostka obce pozvala poslancov obecného zastupiteľstva na exkurziu do zrekonštruovaných
priestorov základnej školy a následne do areálu TJ.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Mgr. Monika Bačová

Overovatelia:

1/ Slavomír Holečko

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

2/ Ing. Roman Ujco

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

Starostka obce: Ing. Rozália Juhászová

V Paňovciach 27.08.2020

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

