
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

22.06.2021   v salóniku MASEK club v   Paňovciach 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania.  

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Paňovce otvorila  starostka obce 

o 19:30 hod.   a privítala  všetkých prítomných.   Zasadnutie bolo zvolané na základe 

stavebného konania na rozšírenie vodovodu v obci Paňovce vetva C2.3.  

 

Za overovateľov určila Rolanda  Ráca   a Petra Leška  

Za zapisovateľa starostka určila  Ing. Romana  Ujca   

 

O programe rokovania a určení overovateľov dala starostka hlasovať:   

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

Zuzana Lakiová,   Peter Leško, Roland Rác 

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 22.06.2021 

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

obecného  zastupiteľstva  v nasledovnom znení:  

1.  Otvorenie 

a/   schválenie programu rokovania 

b/   určenie  overovateľov zápisnice Roland Rác a Peter Leško 

c/   určenie   zapisovateľa Ing. Roman Ujco  

2. Odkúpenie časti pozemkov, ktoré sú pod komunikáciu ktorá  je v katastri nehnuteľnosti 

uvedená ako neknihovaná parcela. 

 



2. Odkúpenie na základe kúpnej zmluvy časti pozemkov ktoré sú pod komunikáciou ktorú 

využíva obec a široká verejnosť. 

Starostka obce pri obhliadke ukázala poslancom v ktorej časti cesty zasahujú parcely KN“E“ 

parc. č. 1184/2 a 1184/3 priamo do cesty. Oboznámila poslancov o tom že už mala osobné 

stretnutie a rokovala s majiteľmi nehnuteľnosti. Všetci traja súhlasia s tým, že obec 

dá  vyhotoviť   GP . Odčlenené parcely odkúpi na základe kúpnopredajnej zmluvy. Dohodnutá 

cena je za 1 m2 10 €. Obec odkúpi časť parcely na LV 769 KN „E“ v celkovej výmere 23460m2 

, druh pozemku TTP, ktorí majú v spoluvlastníctve Mária Kováčová bytom Rešica 95 , Albert 

Kováč, Rešica 95 1/3 a Gabriela Petróová , bytom Kostolná 3/32, Mokrance   v rovnakom 

pomere 1/3.  

O návrhu odkúpenia časti nehnuteľnosti dala starostka hlasovať  

 

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

Zuzana Lakiová,  Peter Leško, Roland Rác,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.2 zo dňa 22.06.2021 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  prerokovalo návrh starostky obce Ing. Rozálie 

Juhászovej  aby obec   odkúpila do svojho vlastníctva časti nehnuteľnosti ktoré zasahujú do 

komunikácie. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce na vybavenie všetkých  

potrebných náležitostí  k podpisu kúpno predajnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti na parc. 

č. 1184/2 a 1184/3 v katastrálnom území Paňovce. 

c)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s odkúpením pozemkov pod komunikáciu. 

Komunikácia sa nachádza v intraviláne  na LV 769 v k.ú. Paňovce parc.č. 1184/2 a 1184/3. 

Obec po vyhotovení GP odkúpi časti dielov, ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou. Obec na 

vlastné náklady dá vyhotoviť GP a uhradi náklady s ním spojené.   

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  výšku ceny. Dohodnutá cena z vyjadrenia 

k všeobecnej hodnote nehnuteľnosti  s kupujúcimi je 10,00 Euro za 1 m2.  

e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí so znením a obsahom kúpnej zmluvy č.05/2021  

medzi: kupujúci Obec Paňovce – predávajúci Albert Kováč, Gabriela Petróová a Mária 

Kováčová.  

   



Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Ing. Roman Ujco   

 

 

Overovatelia:      1/  Roland Rác                   .................................................. 

   

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

         

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

   V Paňovciach 22.06.2021  

 


