
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

14.05.2021   v zasadačke Obecného úradu .  

 

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 16:30 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 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky  sp. zn.: 91 /2021.   

Za overovateľov určila: Peter Leško a Roland Rác  

Za zapisovateľa starostka určila: Mgr. Moniku Bačovú 

 

O schválení programu, o schválení  overovateľov zápisnice  a o návrhu zapisovateľa 

zápisnice dala starostka hlasovať.    

 

Výsledky hlasovania : Za:  5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, 

Peter Leško, Roland Rác,     

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 14.05.2021 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   schvaľuje  p r o g r a m  rokovania  obecného  

zastupiteľstva  v nasledovnom znení:  

 



P r o g r a m :  

1. Otvorenie  

a) Schválenie programu 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

c) Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3/2020 

k platnému ÚP Paňovce 

4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020 

5. Plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok 2021 

6. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

7. Schválenie  zaradenia  územia do  pôsobnosti MAS 

8. Posúdenie možnosti obce a postup v súvislosti s parkovaním vozidiel na verejných 

priestranstvách 

9. Informácia o projektoch (Výstavba  verejnej komunikácie pod kostolom, Drevená 

zvonička, Rekonštrukcia školského dvora, Učebňa v prírode Oplotenie školského 

areálu, rekonštrukcia OcU, Prekrytie dažďového rigolu, Rekonštrukcia areálu TJ, 

Školská jedáleň,) 

10. Prevod pozemkov do majetku obce od SPF 

11. Vyhodnotenie ponuky návrhu Verejno obchodnej súťaže 

12. Rôzne (pozemky v správe SPF, vrtuľníky, kvetináče, dopravné zrkadlá, lavičky,...) 

13. Diskusia 

14. Záver 

b) 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 19.03.2021  oboznámila prítomných 

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

zastupiteľstva boli splnené.  

O  plnení uznesení  dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania :  

 Za:  5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



Uznesenie č. 2 zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa   19.03.2021 sú splnené.  

  

3. Schválenie VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3/2020 

k platnému ÚP Paňovce 

Starostka obce návrh dodatku č.3 k platnému ÚP poslala poslancom e-mailom 

k prekontrolovaniu. Poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva nemali žiadne námietky 

k dodatku č.3.    

1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 (zásady a regulatívy priestorového 

usporiadania a  funkčného využívania územia určené v záväzných regulatívoch funkčného 

a priestorového usporiadania územia Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 

katastrálne územie Paňovce). 

 

2. Úplné znenie záväznej časti Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 

katastrálne územie Paňovce v znení Všeobecne záväzného nariadenia  obce Paňovce č. 

1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Spoločného územného plánu obcí Debraď 

a Paňovce, katastrálne územie Paňovce), v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 

3 je uvedené v Prílohe č. 2.   

 

Príloha č. 1 Dodatok č. 3 VZN, dodatok č. 3 Úplne znenie,  

Po rozprave poslanci VZN schválili.    

O návrhu  VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3/2020 k platnému ÚP 

Paňovce dala starostka hlasovať.  

Výsledky hlasovania:  

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 3  zo dňa 14.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   

a) berie na vedomie  stanovisko  Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej 

politiky č. OU-KE-OVBP1-2021/014909-003 zo dňa 08.04.2021 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 

katastrálne územie Paňovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 

b) súhlasí  s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien 

a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne 

územie Paňovce 

c) schvaľuje podľa § 27 ods. (3) v spojení s § 31 ods. (1) stavebného zákona v nadväznosti 

na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Zmeny a doplnky č. 3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 

katastrálne územie Paňovce, 

d) žiada starostku obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď 

a Paňovce, katastrálne územie Paňovce: 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Paňovce č. 1/2007, doplnené VZN č. 1/2010 a VZN .č 

1/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1 a č. 2 

Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie 

Paňovce, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 

č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne 

územie Paňovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného 

zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou 

uznesenia o schválení  Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného 

plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí 

Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce – na obecnom úrade,  



stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej 

politiky do 3 mesiacov od ich  schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú 

časť Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď 

a Paňovce, katastrálne územie Paňovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

Uznesenie č.4 zo dňa 14.05.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  sa uznáša  a  schvaľuje   podľa §11 ods.4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Dodatku č.3 k VZN č. 

1/2007, doplnené VZN č. 1/2010 a č. 1/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 

č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu 

obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce.  

 

 4. Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

Starostka obce predložila poslancom návrh Záverečného účtu, ktorý bol zverejnený na WEB 

stránke obce. Poslanci si Záverečný účet za rok 2020 doma prečítali, prekontrolovali. Starostka 

obce na zasadnutí prečítala správu nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Paňovce za rok 2020.   

O návrhu Záverečného účtu  na rok 2020   dala starostka hlasovať.      

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 14.05.2021  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie stanovisko  hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2020. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky  za rok 2020.  



c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného vo výške 55 553, 92 €.  

e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje ekonómku obce pani Mgr. Moniku Bačovú 

s plnením uznesenia č. 4/2021 /d previesť prebytok hospodárenia na rezervný účet vo výške 

55 553,92 € do 30.06.2021.  

Príloha č. 2  Záverečný účet, Výročná správa,  Správy nezávislého audítora, stanovisko HK 

obce. 

 

5. Plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok 2021 

Starostka obce poslancom doručila prostredníctvom e-mailu plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok 

kalendárneho roku 2021. Na zasadnutí poslanci zobrali na vedomie plnenie rozpočtu bez 

výhrad.   

O plnení rozpočtu za prvý štvrťrok 2021  dala starostka hlasovať.      

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác, 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6  zo dňa 14.05.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie  na vedomie plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok 

2021. 

 

6. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte  

Na základe plnenia rozpočtu za prvý štvrťrok bolo potrebné presunúť finančné prostriedky v  

bežnom a kapitálovom rozpočte. 

 



Bežný účet  

- Z položky 635010 MR -rekonštrukcia - 130 €, na položku 637004 KD -voda    +130 € 

- Z položky 637004 – výrub stromov -600 €, na položku 635006 – zeleň údržba  +600 € 

- Z položky 637002 - kultúrno a spoločenské akcie -2100 €, na položku 637005 – OcU 

zabezpečovacie zariadenie + 2100 € 

- Z položky 637002 – kultúrno a spoločenské akcie -250 € na položku 635006 – údržba 

verejných priestranstiev - zeleň +250 € 

- Z položky 637027 – dovoz stravy  -300€, na položku 635004 VO- údržba   + 300€ 

- Z položky 637027 – dovoz stravy – 200€, na položku 637027 DS- dohoda o VP +200 € 

Kapitálový účet  

- Položka 717 002 Verejné osvetlenie Kertaj  (dokončenie)   + 1000 € 

- Oplotenie areálu ZŠ a výmena oplotenia     + 2000  € 

- Vypracovanie kompletnej PD kanalizácia     + 15 000 € 

- Rekonštrukcia rigolov, prekrytie a premostenie   + 8000 €  

- Obecná komunikácia + dažďová priekopa pod kostolom   + 38 000 € 

- Rekonštrukcia interiéru OcÚ      + 20 000 € 

- Odvodnenie športového areálu     + 1000 € 

- Odkúpenie pozemkov do majetku obce           + 18 000 €  

- Rekonštrukcia školskej jedálne, zakúpenie inventáru v areáli PD  +   15 000 € 

O návrhu a presune finančných prostriedkov v rámci bežného a kapitálového účtu dala starostka 

hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania:   

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác, 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 7  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci 

bežného a kapitálového účtu nasledovne. 

Bežný účet  

- Z položky 635010 MR -rekonštrukcia - 130 €, na položku 637004 KD -voda    +130 € 



- Z položky 637004 – výrub stromov -600 €, na položku 635006 – zeleň údržba  +600 € 

- Z položky 637002 - kultúrno a spoločenské akcie -2100 €, na položku 637005 – OcU 

zabezpečovacie zariadenie + 2100 € 

- Z položky 637002 – kultúrno a spoločenské akcie -250 € na položku 635006 – údržba 

verejných priestranstiev - zeleň +250 € 

- Z položky 637027 – dovoz stravy  -300€, na položku 635004 VO- údržba   + 300€ 

- Z položky 637027 – dovoz stravy – 200€, na položku 637027 DS- dohoda o VP +200 € 

Kapitálový účet  

- Položka 717 002 Verejné osvetlenie Kertaj  (dokončenie)   + 1000 € 

- Oplotenie areálu ZŠ a výmena oplotenia     + 2000  € 

- Vypracovanie kompletnej PD kanalizácia     + 15 000 € 

- Rekonštrukcia rigolov, prekrytie a premostenie   + 8000 €  

- Obecná komunikácia + dažďová priekopa pod kostolom   + 38 000 € 

- Rekonštrukcia interiéru OcÚ      + 20 000 € 

- Odvodnenie športového areálu     + 1000 € 

- Odkúpenie pozemkov do majetku obce           + 18 000 €  

- Rekonštrukcia školskej jedálne, zakúpenie inventáru v areáli PD  +   15 000 € 

 

Príloha č. 3 Plnenie a zmeny rozpočtu.   

 

7. Schválenie  zaradenia územia do pôsobnosti MAS 

Starostka obce informovala poslancov o zaradení územia Miestnej akčnej skupiny v údolí 

Bodvy.  

O zaradení územia dala starostka obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 8  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje zaradenie územia obce Paňovce do pôsobnosti 

MAS.  



8. Posúdenie možnosti obce a postup v súvislosti s parkovaním vozidiel na verejných 

priestranstvách  

Starostka obce oznámila poslancom, s problémom parkovania na verejných priestranstvách. 

Sankcie za parkovanie môže obec udeliť vtedy, keď sa parkuje na miestach, ktoré sú označené 

zákazmi státia a parkovania. Obec môže vo VZN ustanoviť úseky miestnych ciest, chodníkov 

a zelene na dočasné parkovania motorových vozidiel a na stanovištia taxislužby.  Vo 

všeobecnom záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích 

miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 

spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.  Poslanci sa zhodli na tom, že najprv sa 

pripraví informačný list v súvislosti s parkovaním. Ak občania nebudú akceptovať toto 

napomenutie, tak ich obec môže finančne sankcionovať podľa preneseného výkonu štátnej 

správy podľa zákona č. 135/1961 Z.z. .  

O návrhu postupnosti v súvislosti s parkovaním vozidiel na verejných priestranstvách dala 

starostka hlasovať.    

 

Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác, 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 9  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce s prípravou  informačného listu 

ohľadom stáleho  státia  „parkovania“  na verejných priestranstvách obce.  

 

9. Informácie o projektoch 

Starostka obce informovala poslancov o pokračovaní projektoch do ktorých je obec zapojená, 

alebo  sa ide zapojiť.  

- Výstavba obecnej  komunikácie dokončuje sa projekt, ideme podať stavebné povolenia 

na komunikáciu.  

- Drevená zvonička projekt na výstavbu bol podaný 07.05.2021 na KSK. 



- Obec podá žiadosť na rekonštrukciu školského dvora, ohľadom detských prvkov 

v prednej a zadnej časti. Spoluúčasť na projekte z celkovo vynaložených nákladov je 5 

%.  

- V mesiaci jún v spolupráci s Občianskym združením obce Paňovce sa začne stavať 

vzadu za školou „Učebňa v prírode“ pre žiakov našej školy a škôlky.    

- Oplotenie školského dvora v prednej a zadnej časti je taktiež naplánované v letných 

mesiacoch.  

- Rekonštrukcia interiérových priestorov obecného úradu v časti kancelárie a horná 

zasadačka sa začne v mesiaci júl. 

- Rekonštrukcia športového areálu už prebieha. Do zeme sa zavádzajú odvodňovacie rúry 

a elektrické káble. 

- Školská jedáleň v areáli Poľnohospodárskeho družstva je v štádiu riešenia. Je potrebné 

v bývalej prípravovni  spraviť malé stavené úpravy. Dokúpiť potrebný inventár na 

varenie a  podpísať nájomnú zmluvu. 

O rozpracovaných a nových projektoch dala starostka hlasovať. 

   

Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác , 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 10  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie o nových a rozpracovaných 

projektoch. 

10. Prevod pozemkov do majetku obce od SPF 

Starostka obce informovala poslancov o postupnosti prevodu majetku SPF na prevod do 

majetku obce. Obec má záujem o prevod pozemkov na LV 573 v k.ú. Paňovce a to: KN-E 

parc.č. 1182/5 o výmere 714 m2 za účelom vybudovania premostenia k areálu budúceho 

zberného dvora a KN- E  parc. č. 1182/3 o výmere 187 m2 za účelom rozšírenia verejného 

parkoviska pri Dome smútku. 



O prevode postupe prevodu majetku od SPF do majetku obce dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác , 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 11  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje  starostku obce so začatím prevodu majetku 

obce od Slovenského pôdohospodárskeho fondu na LV 573 v k.ú. Paňovce a to: KN-E parc.č. 

1182/5 o výmere 714 m2 za účelom vybudovania premostenia k areálu budúceho zberného 

dvora a KN- E  parc. č. 1182/3 o výmere 187 m2 za účelom rozšírenia verejného parkoviska 

pri Dome smútku do majetku obce podľa platných  predpisov. 

11. Vyhodnotenie ponuky návrhu Obchodnej verejnej súťaže 

Starostka obce oznámila poslancom obecného zastupiteľstva, že v stanovenej lehote do 

podateľne Obecného úradu v Paňovciach boli doručené 3 ponuky.  Starostka spolu 

s poslancami prekontrolovala obálky. Potom otvorila 3 obálky s ponukou na parcelu s  č. 437/4, 

podľa doručenia. Poslanci  prekontrolovali požadované údaje podľa čl. VII ods.3 . Následne sa 

skontrolovali ponúkané ceny,  či spĺňajú minimálnu hodnotu uvedenú vo výzve. Najvyššia 

ponuka na predmet : pozemok vo vlastníctve obec Paňovce, zapísaný na LV č. 883, katastrálne 

územie Paňovce, okres: Košice – okolie, parc.č. 437/4, druh pozemku: TTP, reg. C, o výmere 

689 m2, podiel 1/1 je: 24.119,00 €.  Starostka  oboznámila poslancov o ďalšom postupe  VOS. 

Do 10 dní od schválenia predaja nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom musí starostka obce 

každému žiadateľovi písomne oznámiť  výsledky súťaže , t.j. do 24.05.2021.  Následne sa 

dohodne s úspešným žiadateľom o dátume podpisu kúpnej zmluvy, má sa to uskutočniť do 30 

dní od schválenia predaja, t.j. 14.06.2021  Z vyhodnotenia Verejno - obchodnej súťaže bude 

vyhotovená samostatná zápisnica. 

O určení poradia uchádzačov vo Verejno- obchodnej súťaži dala starostka obce hlasovať. 

 



Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác , 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 12  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje poradie uchádzačov vo Verejno – obchodnej 

súťaži na podávanie najvyššieho návrhu ceny za kúpu nehnuteľného majetku v  obci Paňovce 

nasledovne: 

a/ nehnuteľná vec: pozemok, nachádzajúci sa na území obce  Paňovce, zapísaný na           LV 

č. 883 kat. územia obce Paňovce, okres Košice – okolie, ako parc. č. 437/4,       druh- TTP,  reg 

„C“, o výmere 689 m2, podiel 1/1, cena za celú nehnuteľnosť: 24.119, 00 - €. 

 

12 Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov:  

a)  O priebehu pracovného  stretnutia so zástupcami samosprávy a vedením spoločnosti 

SLOVAK TRAINING ACADEMY ohľadom preletu vrtuľníkov. Prelet sa nezruší, výcvik 

pilotov bude prebiehať naďalej. Odborný poradca spoločnosti Lukáš Halás vysvetlil,  že nočný 

výcvik pre pilotov je nenahraditeľnou súčasťou pilotného kurzu.  

b) Starostka poprosila poslancov o presune betónových kvetináčov, zabudovanie zrkadiel 

preložení lavičiek  a prenesení plynových šporákov do školy a na obecný úrad.  

 O daných bodoch dala starostka hlasovať. 

c) Starostka informovala o návrhu poslankyne RNDr. Zuzany Lakiovej o „tabuli na cintoríne“ 

pre tých zomrelých, ktorých potomkovia dávajú zrušiť hrobové miesta, aby sa ich mená napísali 

do tej pamätnej tabule. Návrh je daný preto, aby príbuzní napr. so zámoria vedeli že ich 

„pradedo“ odpočíval  na miestnom cintoríne.  Poslanci návrh nepodporili.  Na Obecnom úrade 

sa nachádza zoznam hrobových miest s menami zosnulých a to aj v prípade zrušeného hrobu. 

d)  Pán poslanec Ing. Róbert Komjáti – Nagy navrhol, aby sa dali orezať konáre z ihličnatého 

stromu pri mostíku. Je tam veľmi zlá viditeľnosť keď prichádzajú autá z Pizondora.   

 

 

 



Výsledky hlasovania 

Za: 5: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland 

Rác , 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 13  zo dňa 14.05.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie  v bode Rôzne. 

11. Diskusia 

 

12. Záver 

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

zastupiteľstva obce ukončila obce o 18:45  hod. 

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

 

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:       1/ Peter Leško                                     .................................................. 

               

                            2/  Roland Rác                                            ................................................. 

         

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

 

 

  V Paňovciach, 14.05.2021  

 


