Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa
27.10.2021 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 4 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné.
Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
podľa pozvánky sp. zn.: 230 /2021.
Za overovateľov určila: Ing. Róbert Komjáti – Nagya, Tomáš Kozlaia.
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: 4 Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, , Peter Leško,
Roland Rác
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 1 zo dňa 27.10.2021
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
zastupiteľstva v nasledovnom znení:

schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
4. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2021
5. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom
a kapitálovom účte
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 03/2021 o verejnom poriadku v obci
7. Informácia o dani z nehnuteľnosti za rok 2021 – ekonómka obce
8. Projekty (schválené a rozpracované projekty)
9. Rôzne (školská jedáleň, zabíjačka, zvon, rigoly)
10. Záver
b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Ing. Róbert
Komjáti – Nagya, Tomáš Kozlaia.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.08.2021 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 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 2 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
zo dňa 11.08.2021 sú splnené.

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Správu o kontrolnej činnosti prečítal kontrolór obce PhD. Gabriel Viszlay. Odpovedal na
otázky poslancov a upozornil ich na niektoré zmeny vo verejnej správe.
Starostka dala hlasovať o správe hlavného kontrolóra.
Výsledky hlasovania:
Za: 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 3 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

4.

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 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: 4: Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 4 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2021.

5. 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. Poslanci nemali žiadne námietky

finančných prostriedkov z jednotlivých položiek.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - bežný účet
KZ 41 110 z položky 633 015 PHM – kosenie - 400 €

k presunu

- na položku 633 002 OcU- vypočtová technika + 200 €
- na položku 633 002 TOPSET + 200 €
KZ 41 110 z položky 635 006 Havarijné stavy – 710 € na položku 633 002 TOPSET + 710 €
KZ 41 z položky 637001 – 60 €
na položku 632 004 web stránka + 60 €
KZ 41 z položky 637 005 verejné obstarávanie –1000 €
- na položku 637 005 projekty vypracovanie + 1000 €
KZ 41 z položky 634 004 PHM– dovoz stravy – 200 € na položku 634 004 INTEREG + 200 €
KZ 41 z položky 637 027 DVP- dovoz stravy –1400 €
- na položku 637 005 zabezpečovacie zariadenie + 400 €
- na položku 637 027 DVP -kosenie + 1.000 €
KZ 41 z položky 632 001 KD plyn – 450 €
na položku 633 006 DS cintorín +450 €

KZ 41 z položky 642 002 TJ dotácia – 1000 € na položku 633 006 ŠJ všeob.materiál +1000 €
KZ 41 z položky 637 004 DHZ výdavky obce – 500 €
- na položku 633 006 ŠJ všeob. materiál + 500 €
KZ 41 z položky 811 003 preklenovací úver – 3100 €
- na položku 633 006 INTEREG materiál +750 €
- na položku 637 027 DVP – OcU +700 €
- na položku 635 006 ZŠ údržba budovy + 800 €
- na položku 637 027 projektový manažér + 250 €
- na položku 633 002 ŠJ – program + 600 €
KZ 41 z položky 717 003 Vodozádržné opatrenia v KD -3200 €
-

Na položku 717 002 OcU rekonštrukc.OcU + 2200 €

-

Na položku 717 001 Učebňa v prírode ZŠ + 1000 €

O návrhu a presune finančných prostriedkov v rámci bežného

a kapitálového účtu dala

starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 5 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s presunom finančných prostriedkov v rámci
rozpočtu na bežnom a kapitálovom účte takto:
KZ 41 110 z položky 633 015 PHM – kosenie - 400 €
- na položku 633 002 OcU- vypočtová technika + 200 €
- na položku 633 002 TOPSET + 200 €

KZ 41 110 z položky 635 006 Havarijné stavy – 710 € na položku 633 002 TOPSET + 710 €
KZ 41 z položky 637001 – 60 €
na položku 632 004 web stránka + 60 €
KZ 41 z položky 637 005 verejné obstarávanie –1000 €
- na položku 637 005 projekty vypracovanie + 1000 €
KZ 41 z položky 634 004 PHM– dovoz stravy – 200 € na položku 634 004 INTEREG + 200 €
KZ 41 z položky 637 027 DVP- dovoz stravy –1400 €
- na položku 637 005 zabezpečovacie zariadenie + 400 €
- na položku 637 027 DVP -kosenie + 1.000 €
KZ 41 z položky 632 001 KD plyn – 450 €
na položku 633 006 DS cintorín +450 €

KZ 41 z položky 642 002 TJ dotácia – 1000 € na položku 633 006 ŠJ všeob.materiál +1000 €
KZ 41 z položky 637 004 DHZ výdavky obce – 500 €
- na položku 633 006 ŠJ všeob. materiál + 500 €
KZ 41 z položky 811 003 – 3100 €
- na položku 633 006 INTEREG materiál +750 €
- na položku 637 027 DVP – OcU +700 €
- na položku 635 006 ZŠ údržba budovy + 800 €
- na položku 637 027 projektový manažér + 250 €
- na položku 633 002 ŠJ – program + 600 €
KZ 41 z položky 717 003 Vodozádržné opatrenia v KD -3200 €
-

Na položku 717 002 OcU rekonštrukc.OcU + 2200 €

-

Na položku 717 001 Učebňa v prírode ZŠ + 1000 €

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 03/2021 o verejnom poriadku v obci
Starostka obce poslancom doručila prostredníctvom e-mailu návrh VZN. Prítomní poslanci
mali drobné pripomienky k navrhovanému VZN. Nakoľko podmienka 3/5 prítomnosti
poslancov nebola splnená, pre jednanie a schválenie VZN sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo.
Starostka obce dala hlasovať o tomto bode.
Výsledky hlasovania:
Za: 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 6 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s presunom prejednania a schválenia VZN č.
03/2021 o verejnom poriadku v obci Paňovce na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

7. Informácia o dani z nehnuteľnosti za rok 2021
Ekonómka obce oboznámila poslancov so sumárnym prehľadom daní za rok 2021. Celkový
nedoplatok daní a poplatkov tohto roku a minulých rokov je vo výške 16569,49 €. Poslanci sa
zhodli na tom, že po výzve cez miestny rozhlas a doručením výzvy na zaplatenie , je potrebné
od neplatičov vymáhať zaplatenie dane exekúciou.
Po pre jednaní tohto bodu, dala starostka obce hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 7 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o dani z nehnuteľnosti
a žiadajú

starostku obce, aby poverila ekonómku o uskutočnenie potrebných krokov

k vymoženiu pohľadávok.
8. Projekty schválené - pripravované
Starostka obce oboznámila poslancov o úspešných projektoch. Obec dostala dotáciu z POD na
projekt pod názvom „Záhrada, ktorá učí“ 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.
Obec dokončila rekonštrukciu školskej jedálne a od 2.novembra 2021 otvorila prevádzku
v školskej jedálni. 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: 4: Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 8 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo

obce Paňovce berie

na vedomie informáciu o podaných

a rozpracovaných projektoch.
9. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov:
a) ŠJ – otvorenie, prevádzka s 3 pracovníkmi, organizovanie Mikuláša, Obecnej zabíjačky
b) Projekt na kanalizáciu – verejné obstarávanie je ukončené
Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania
Za: : Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai, Peter Leško, Roland Rác,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 9 zo dňa 27.10.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie v bode rôzne.
10. Záver
Starostka obce sa poďakovala poslancom za korektné rokovanie a riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce ukončila obce o 18:10 hod.
Diskusia, ktorá sa viedla po takto ukončenom rokovaní, nemôže byť predmetom tejto zápisnice.

Zápisnicu vyhotovil zapisovateľ:
Overovatelia:

Starostka obce:

Mgr. Monika Bačová

1/Ing. Róbert Komjáti-Nagy

.......................................................

2/Tomáš Kozlai

......................................................

Ing. Rozália Juhászová

V Paňovciach, 27.10.2021

......................................................

