
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

11.08.2021   v kultúrnom dome.  

 

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 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky  sp. zn.: 149 /2021.   

Za overovateľov určila: Ing. Romana Ujca a Slavomíra  Holečka  

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:  7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, 

Zuzana Lakiová , PhD., Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco  

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 11.08.2021 

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. Plnenie rozpočtu za 2.polrok 2021 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení spádovej MŠ 

6. Projekty (schválené a rozpracované projekty) 

7. Návrh programu na Záver leta 

8. Rôzne  

9. Záver 

b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Ing. Romana  

Ujca  a Slavomíra  Holečka . 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2021  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:  7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , 

PhD., Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 11.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa   14.05.2021 sú splnené.  

  

 

 



3. Plnenie rozpočtu za 2.polrok 2021 

Starostka obce zaslala plnenie rozpočtu poslancom e-mailom, aby si to  vopred pozreli, 

a prípadné pripomienky k plneniu prediskutovali.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky k plneniu, preto o plnení rozpočtu dala starostka 

hlasovať. 

Výsledky hlasovania:  

Za:  7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3  zo dňa 11.08.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  plnenie  rozpočtu za 2.polrok 2021. 

 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

Starostka obce predložila poslancom návrh  o presune finančných prostriedkov z jednotlivých 

položiek rámci rozpočtovej  klasifikácie. 

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - bežný účet  

KZ 41 110 z položky 633 006 OcÚ kancelárske potreby  - 100 €  na položku 635 006 údržba 

verejnej zelene  + 100 €.  

 

KZ 41 110 z položky 637 005 verejné obstarávanie – 350 €  na položku 635 200 DHZ 

spoluúčasť k dotácií + 350 €. 

 

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

Výsledky hlasovania:  

Za: 7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 11.08.2021  



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s presunom  finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtu na bežnom účte takto:  

KZ 41 110 z položky 633 006 OcÚ kancelárske potreby  - 100 €  na položku 635 006 údržba 

verejnej zelene + 100 € 

 

KZ 41 110 z položky 637 005 verejné obstarávanie – 350 € na položku 635 200 DHZ 

spoluúčasť k dotácií + 350 €. 

 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení spádovej MŠ 

 

Starostka obce poslancom doručila prostredníctvom e-mailu návrh VZN. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky k navrhovanému VZN. 

O navrhovanom VZN dala starostka obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania:  

Za: 7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5  zo dňa 11.08.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 01/2021 o určení spádovej MŠ v obci 

Paňovce. 

 

6. Projekty schválené -  pripravované 

Starostka obce oboznámila poslancov o úspešných projektoch. Obec dostala dotáciu z POD na 

projekt pod názvom „Záhrada, ktorá účí“ dotáciu vo výške 4750,36 €.  Z dotácií KSK dostane 

dotáciu vo výške 2000 € na výstavbu Drevenej zvoničky. Všetky ostatné projekty čakajú na 

vyhodnotenie. Obec pokračuje v prácach na projektoch a to: Obecná komunikácia pod 

kostolom, Verejný vodovod a elektrina. Obci sa podarilo uzatvoriť kúpno predajnú zmluvu 

a odkúpila pozemok pod komunikáciu, ktorá vedie smerom na ihrisko. Je už rozpracovaný 

projekt na Učebňu v záhrade v areáli základnej školy.  Obec čaká na schválenie od MŠ VVaŠ 

na schválenie prevádzky školskej jedálne. Zároveň oboznámila poslancov s novými výzvami 

na vypracovanie žiadostí k projektovej dokumentácií na „Zateplenie obvodového plášťa na 

budove základnej školy“ . Obec ako subjekt obecnej samosprávy musí ako prijímateľ mať mieru 

spolufinancovania na projekte vo výške 5% z vlastných zdrojov.  



Po prediskutovaní otvorených a navrhnutých nových projektoch , dala starostka hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 11.08.2021 

a) Obecného zastupiteľstva  obce Paňovce berie  na vedomie informáciu o podaných 

a rozpracovaných projektoch. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výšku spoluúčasti z vlastných zdrojov 

spolufinancovania 5%  z celkového rozpočtu na projekt – Zateplenie obvodového plášťa 

základnej školy v obci Paňovce. 

 

7. Návrh programu na Záver leta 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o plánovanej akcii na záver leta na 28.augusta 2021 

a požiadala ich o navrhnutie programu pre všetky vekové kategórie. Poslanci navrhli zapojiť 

do aktivít celé rodiny. Navrhnutá súťaž a program  – Hľadanie pokladu s vedomostným kvízom, 

DJ od 16:00 – 24:00 hod., tombola, občerstvenie -  bola  poslancami prejednaná a odsúhlasená.  

Príprava miesta akcie sa uskutoční v piatok o 17:00 hod. na ihrisku. Ako občerstvenie jedlo  sa  

bude podávať- boršč.  

Starostka obce o návrhu kultúrneho podujatia pod názvom „Záver leta“  dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 11.08.2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Paňovce  schvaľujú program na záver leta . 

 

8. Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov:  



a)  5. septembra 2021 sa uskutoční „Uvítanie detí do života“ a 11.septembra posedenie pre 

dôchodcov  

b) Poslanec Ing. Komjáti-Nagy navrhol vysypanie cesty na Kertaj kamením v úseku,  kde sa 

prelieva obecný rigol. 

c) Poslanec Ing. Roman Ujco pripomenul dokončenie zvodov dažďovej vody z budovy TJ 

a navrhol uskutočnenie obecnej burzy. 

Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania 

Za: 7: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai, Zuzana Lakiová , PhD., 

Peter Leško,  Roland Rác,   Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č.  8 zo dňa 11.08.2021 

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

9. Záver 

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

zastupiteľstva obce ukončila obce o 18:30  hod. 

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

 

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:       1/ Ing. Roman Ujco                                        .................................................. 

               

                            2/  Slavomír Holečko                                         ................................................. 

         

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

 

 

  V Paňovciach, 11.08.2021  



 

 


