
 

      Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

21.09.2021   v priestoroch obecného úradu 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 16:30 hod., privítala  všetkých prítomných poslancov.   Zasadnutie bolo zvolané ohľadom 

schválenia VZN 02/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.  

Za overovateľov určila: RNDr. Zuzana Lakiová, Roland Rác,   

Za zapisovateľa starostka určila: Ing. Roman Ujco   

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, Roman Ujco,  

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 21.09.2021 

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 RNDr. Zuzana Lakiová, Roland Rác,  

c/   určenie   zapisovateľa Ing. Roman Ujco  

2. Prerokovanie a schválenie VZN 02/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, 

resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.  



2. Prerokovanie a schválenia VZN 02/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu 

dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

v školskej jedálni.  

 

Starostka obce na základe oznámenia mailom zvolala poslancov na mimoriadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ohľadom zriaďovania školskej jedálne. Obec Paňovce plánuje otvoriť 

školskú jedáleň v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva. Otvorenie je naplánované od 

02.11.2021. V školskej jedálni sa budú variť obedy pre žiakov základnej školy,  celodenná 

strava pre deti materskej školy a zamestnancov.  V budúcnosti sa plánuje variť aj pre dôchodcov 

a iných stravníkov. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastkovú úhradu nákladov a odhlasovalo podľa 2. finančného pásma na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 

01.09.2019.     

O návrhu schválenia VZN č. 02/2021  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.2 zo dňa 21.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje VZN 02/2021 o výške príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni v obci Paňovce.   

   

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:  Ing. Roman Ujco   

 

 

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

   

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

         

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

   V Paňovciach 21.09.2021  



 


