
 

      Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

07.10.2021   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 18:00 hod., privítala  všetkých prítomných poslancov.   Zasadnutie bolo zvolané ohľadom 

schválenia zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby: 

Paňovce – rozšírenie vodovodu vetva V2“ k IBV 4RD. 

  

Za overovateľov určila: Ing. Roman Ujco, Slavomír Holečko,   

Za zapisovateľa starostka určila: Ing. Róbert Komjáti Nagy   

O programe rokovania a určení overovateľov dala starostka hlasovať:   

 

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

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

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 07.10.2021 

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:  Ing. Roman Ujco, Slavomír Holečko,   

c/    určenie   zapisovateľa Ing. Róbert Komjáti Nagy  



2. Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby: 

Paňovce – rozšírenie vodovodu vetva V2“ k IBV 4RD. Celé znenie zmluvy bude po 

podpise zverejnené na web stránke obce.  

 

2. Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby: 

Paňovce – rozšírenie vodovodu vetva V2“ k IBV 4RD. Celé znenie zmluvy bude po 

podpise zverejnené na web stránke obce.  

 

Starostka obce na základe oznámenia mailom zvolala poslancov na mimoriadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ohľadom prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení 

zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby: Paňovce – 

rozšírenie vodovodu vetva V2“ k IBV 4RD.     

O návrhu výpisu  uznesenia  dala starostka hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania : Za: 7 Slavomír Holečko,   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 07.10. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje zmluvu o postúpení práv a povinností 

stavebníka na realizáciu časti stavby: Paňovce – rozšírenie vodovodu vetva V2“ k IBV 4RD.     

   

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:  Ing. Róbert Komjáti Nagy    

 

 

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

   

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

         

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

   V Paňovciach 07.10.2021  

 


