
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

 

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

11.12.2020   v zasadačke  obecného  úradu 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 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky  sp. zn.: 294 /2020.  

Za overovateľov určila RNDr. Zuzanu Lakiovú a Petra Leška. 

Za zapisovateľku starostka určila  Mgr. Moniku Bačovú. 

 

O programe rokovania dala starostka hlasovať:   

Výsledky hlasovania : Za:  5:  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  RNDr. Zuzana Lakiová,  

Peter Leško, Roland Rác, Ing. Roman Ujco 

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

 

 



Uznesenie č. 1 zo dňa 11.12.2020 

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. Žiadosť o zmenu územného plánu a o udelenie záväzného súhlasného stanoviska k návrhu 

IBV a doplnky k platnému ÚP 

4. Prejednanie a schválenie požiarneho poriadku v obci Paňovce 

5. Prejednanie a schválenie VZN 04/2020 o výške mesačného príspevku v MŠ 

6. Prejednanie a schválenie VZN 05/2020 o nakladaní s KO a s DSO 

7. Prejednanie a schválenie VZN 06/2020 o miestnom poplatku za KO 

8. Projekt Vodozádržné opatrenia v areáli KD 

9. Prejednanie a schválenie textov zápisu do kroniky za rok 2019 

10. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu 

11. Rôzne (cesta pod kostolom, staré koryto potoka, školská jedáleň, vyčistenie potoka, 

Kyslíková cesta, rozšírenie vodovodu, ) 

12. Záver 

 

Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce  hlasovať 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5: Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco 

  Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 11.12.2020  

    Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje RNDr. Zuzanu 

Lakiovú a Petra Leška. 

 

 

 



 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2020  oboznámila prítomných 

poslancov starostka obce. Konštatovala,  že   všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného 

zastupiteľstva boli splnené. Uznesenie č. 11/2020 zo dňa 28.10.2020 sa ruší, nakoľko sa tento 

projekt nebude realizovaťpo zistení iných skutočností. 

O  plnení uznesení a dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania :  

 Za:5 :  Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.3 zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 28.10..2020 sú splnené.   

 

3. Žiadosť o zmenu územného plánu a o udelenie záväzného súhlasného stanoviska 

k návrhu IBV a doplnky k platnému ÚP. 

Starostka obce prečítala žiadosť doručenú do podateľne OcÚ od pána Palenčára . Predmetom 

žiadosti zmena a územného plánu a udelenie záväzného súhlasného stanoviska k návrhu IBV. 

Poslanci po rozprave omietli vydať súhlasné záväzné stanovisko k individuálnej bytovej 

výstavbe na parcelách registra „C“ KN parcelné čísla 657/1 o výmere 25035 m2, ďalej parcelné 

číslo 657/2 o výmere 3964 m2, parcelné číslo 657/3 o výmere 1276 m2 a na tom  parcelnom  

čísle je uvedená stavba „budova strelnice“. Poslanci zamietli zmeny a doplnky k platnému 

územnému plánu.      

O žiadosti zmien a doplnkov k platnému územnému plánu a vydaniu záväzného súhlasného 

stanoviska dala starostka  hlasovať. 

Výsledky hlasovania:  

Za: 0:  

Proti: 5: Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško, Roland Rác, Ing. 

Roman Ujco 

Zdržali sa: 0 

 



Uznesenie č. 4  zo dňa 11.12.2020  

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  neschvaľuje  zmeny a doplnky k platnému 

Územnému plánu obce Paňovce 2007   na začlenenie parciel:  číslo 657/1, 657/2, 657/3,  do 

intravilánu obce a zmenu ich funkčného stanoviska. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  nesúhlasí vydať  súhlasné stanovisko k návrhu 

individuálnej bytovej výstavby ( v areáli bývalej strelnice), podľa priloženého situačného plánu.  

  

O 16:30 hod. prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Tomáš Kozlai. 

 

4. Prejednanie a schválenie požiarneho poriadku v obci Paňovce 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová mailom predložila poslancom vypracovaný Požiarny 

poriadok obce Paňovce. Na zasadnutí požiadala pána veliteľa DHZ obce Paňovce Tomáša 

Kozlaia o doplnenie vybavenia DHZO  v § 18 VZN o požiarnom poriadku obce. S uvedenými 

doplnkami poslanci odsúhlasili VZN č. 03/2020.   

 

O schválení VZN č. 03/2020 Požiarny poriadok obce Paňovce 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. 5  zo dňa 11.12.2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje znenie VZN 03/2020 Požiarny poriadok obce 

Paňovce. 

 

5. Prejednanie a schválenie VZN č. 04/2020 o výške mesačného príspevku v MŠ 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová mailom predložila poslancom VZN č.04/2020 o výške 

návrhu mesačného príspevku v materskej škole obci Paňovce, ktoré im bolo zaslané  

k preštudovaniu. Poslanci  po rozprave odsúhlasili výšku mesačného príspevku a to 10 € za 



pobyt dieťaťa v Materskej škole na jedno dieťa  mesačne.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10 

dňa v mesiaci.  

 

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Paňovce, 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. 6  zo dňa 11.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 04/2020 o výške  príspevku za pobyt v materskej 

škole Paňovce na 10 €,  na jedno dieťa mesačne. 

 

6. Prejednanie a schválenie VZN č. 05/2020 o nakladaní s KO a s DSO 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová predložila poslancom VZN, ktoré im bolo zaslané 

mailom  k preštudovaniu a pripomienkovaniu. Po vysvetlení zmien, ktoré sa týkajú daného 

VZN,  a to v § 10 bod. 1). poslanci znenie VZN schválili.  

 

O návrhu VZN č.05/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Paňovce 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. 7  zo dňa 11.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje VZN č. 05/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Paňovce. 

 

 



7. Prejednanie a schválenie VZN č. 06/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová predložila poslancom VZN č. 06/2020, ktoré im bolo 

zaslané mailom k preštudovaniu a pripomienkovaniu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

starostka obce vyčíslila poslancom všetky poplatky za komunálny odpad v roku 2020. Vyčíslila 

im aj výšku poplatkov na rok 2021. Náklady na odpad v roku 2021 stúpnu, preto sa poslanci po 

rozprave dohodli zvýšiť výšku poplatku za komunálny odpad v roku 2021.  

   

O sadzbe poplatku za komunálny odpad na rok 2021 v súlade zákona o miestnych daniach 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.8  zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 06/2020 o miestnom poplatku za 

komunálny odpad na rok 2021 pre fyzické osoby na 23 € za jednu osobu  a právnické osoby na 

64 € za 110 l nádobu.    

 

8. Projekt Vodozádržné opatrenia v areáli KD 

     Starostka obce oboznámila poslancov, so zámerom projektu pod názvom “Vodozádržné 

opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce.  Z operačného programu KŽP obec sa 

uchádza o nenávratný finančný príspevok v uvedenom projekte.   Spoluúčasť obce na danom 

projekte je 5 %. Po predložení rozpočtu a celej projektovej dokumentácie poslanci odsúhlasili 

vyčíslenú sumu spolufinancovania obcou  vo výške  3149, 05 €.  

 

O podaní žiadosti z OP KZP  na „Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci 

Paňovce“ a o výške 5 % spolufinancovania projektu obcou z vlastných zdrojov 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 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu 

s názvom „ Vodozádržné opatrenia v obci Paňovce“ v rámci vyhlásenej výzvy s kódom 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 vo výške 3 149, 05 EUR maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov.  

 

V čase 17:15 hod. zo zasadnutia odišiel do práce poslanec Roland Rác.  

 

9. Prejednanie a schválenie textov zápisu do kroniky za rok 2019 

     Starostka obce  spolu s poslankyňou obecného zastupiteľstva RNDr. Zuzanou Lakiovou 

prečítala zápis do obecnej kroniky za rok 2019. Zápis na zastupiteľstvo predložila kronikárka 

obce Eva Seligová. Poslanci si zápis vypočuli a následne ho schválili.  

 

O zápise do kroniky za rok 2019 dala starostka hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5: Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,  Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 10 zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo berie schvaľuje text na zápis do kroniky za rok 2019. 

 

11. Rôzne  

 

Starostka obce informovala v bode  rôzne  poslancov o nasledovných zámeroch a to:  

a)  o príprave projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu pod kostolom,  



b) o odkúpení starého koryta potoka do majetku obce, ukázala to poslancom na mape, aby 

vedeli  ktorú časť koryta chce  obec odkúpením od SVP získať do svojho majetku,  

c) informovala poslancov o rokovaniach v vedením PD ohľadom zriadenia školskej jedálne, 

znečisťovanie miestnej a štátnej komunikácie    pri vývoze MH počas jesenných mesiacov,  

d) poslancom podala správu o podaní sťažnosti na povodie Hornádu a Bodvy ohľadom 

zaneseného koryta v miestnom potoku,  

e) informovala poslancov o zabudovaní cvičiacich prvkov v malom lesíku, ktoré majú názov 

„Kyslíková cesta“, oboznámila ich o tom že  prvky nie sú zatiaľ prevádzky schopné,   

f) podala správu o projekte ohľadom rozšírenia vodovodu , o dotáciu sa obec bude uchádzať 

podaním žiadosti  na dobudovanie chýbajúceho vodovou,  

g) v bode rôzne sa opýtala poslankyňa RNDr. Zuzana Lakiová, dopravné zrkadlá, ktoré chce 

obec osadiť na obecných komunikaciach  kvôli zvýšeniu dopravnej bezpečnosti,      

h) pripomienku dal pán Ing. Róbert Komjáti – Nagy ohľadom ceny pozemkov, ( na dorovnanie 

parciel, ..) aby sa tým zastupiteľstvo zaoberalo na najbližšom zasadnutí,    

i) pán poslanec Peter Leško sa opýtal, na zavedenie plynu v novej IBV pod kostolom, starostka 

odpovedala budem sa tým zaoberať, pri vypracovaní PD na cestu,    

 

O všetkých bodoch v bode rôzne dala starostka hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5: Ing. Róbert  Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, RNDr. Zuzana Lakiová,  Peter Leško,  Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 11.  zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie všetky informácie a pripomienky,  

ktoré boli prerokované v bode rôzne a to a) – i) . 

12.  Záver  

 

Starostka obce sa poďakovala poslancom za korektné rokovanie a riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce ukončila obce o 18:40  hod. 

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



 

Zápisnicu  vyhotovila   zapisovateľka:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:      1/  RNDr. Zuzana Lakiová                    .................................................. 

   

                            2/  Peter Leško                                                 ................................................. 

         

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

  V Paňovciach, 11.12.2020  


