
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

17.12.2021   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 6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášania 

schopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky  sp. zn.: 281 /2021.   

Za overovateľov určila:  Petra Leška a Ing. Romana Ujca 

      Za zapisovateľa starostka určila: RNDr.  Zuzanu Lakiovú 

 

O schválení programu, o schválení  overovateľov zápisnice  a o návrhu zapisovateľa 

zápisnice dala starostka hlasovať:    

 

Výsledky hlasovania : Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš 

Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová ,  Peter Leško,  Ing. Roman Ujco  

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1 zo dňa 17.12.2021 

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

4. Plnenie rozpočtu za 4. štvrťrok 2021 

5. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

6. Návrh rozpočtu a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 a schválenie dotácií 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 03/2021 o verejnom poriadku v obci 

8. Schválenie PHSR obce Paňovce na roky 2021-2027 

9. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020 

10. Hodnotiace správy predsedov komisií za rok 2021 

11. Projekty (schválené a rozpracované projekty – Eurá z Eura, Zvyšovanie energetickej 

účinnosti verejných budov, Nová hasičská zbrojnica, Prístrešok za telocvičňou) 

12. Rôzne (poplatok za ŠK, služobné auto, kontrola pri vývozu odpadu, cesta Kert áj, 

preplatenie dovolenky, navýšenie platu,) 

13. Záver 

 

b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Petra Leška a Ing. 

Romana Ujca. 

c) Za zapisovateľa obecné zastupiteľstvo určuje RNDr. Zuzanu Lakiovú 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2021  oboznámila prítomných 

poslancov starostka obce. Skonštatovala,  že   všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného 

zastupiteľstva boli splnené.  

O kontrole plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  -  plnenie 

uznesení  dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania :  

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová,  

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 17.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie kontrolu plnenie záverov 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Správu o kontrolnej činnosti ohľadom výsledkov obchodnej verejnej  súťaže predložil kontrolór 

obce PhD. Gabriel Viszlay mailom. Požiadal starostku, aby správu z výsledkov kontroly 

predniesla poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

Starostka obce dala hlasovať o správe hlavného kontrolóra. 



 

Výsledky hlasovania:  

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško, Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3  zo dňa 17.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  správu z výsledkov kontroly ohľadom 

Obchodnej verejnej súťaže  hlavného kontrolóra obce. 

 

 

4. Plnenie rozpočtu  k 30.11. 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. 

 

Starostka obce dala hlasovať o plnení rozpočtu do 30.11. 2021 

 

Výsledky hlasovania:  

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 4  zo dňa 17.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  plnenie  rozpočtu do 30.11.2021. 

 

 

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  k presunu 

finančných prostriedkov z jednotlivých položiek. 

 

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie - bežný účet  

 

Z položky:                                                                                   na položku: 

621000 poistné do VšZP                                   -200            625001   nemocenské poistenie         +200 



625005 poistné v nezamestnanosti              -  750           625004 invalidné poistenie                 + 150 

                                                                                                  625007 poistenie do RF                        +600 

632003 telefón OcÚ                                           -100           633002 OcU – výpoč. Tech.                  +100 

637002 preklenovací úver                              -1700           633006 OcU všeob. mat.                       +550 

                                                                                                  633006 ŠJ materiál                                + 850 

                                                                                                  635006 údržba verejnej zelene            +300 

635006 dovoz stravy                                          -150           637001 OcU školenie                            +150 

637005 projekty – vypracovanie                     1410           637005 verejné obstarávanie                +60 

                                                                                                  637005 ŠJ – rozbor vody                       +200 

                                                                                                  633006 Tonery                                        +250 

                                                                                                   633006 Záhrada kt.učí – spoluúčasť   +400 

                                                                                                   637005 GDPR                                          +100 

                                                                                                   637005 PaM                                              +50                 

                                                                                                   637012 poplatky v banke                     +200 

                                                                                                   637016 prídel do Soc.f.                         +150 

637005 spoločný stavebný úrad                   -1000             637027 DVP – Kosenie                          +500 

                                                                                                   637027 DVP – údržba ciest                  +200 

                                                                                                   637027 DVP – projekt. Manaž             +300 

637027 DVP – OcU                                            -100             637027 DVP – projekt. Manaž             +100 

637005 Projekty – vypracovanie                   – 250            637004 vývoz žumpy                                +50 

                                                                                                    632001  VO elektrina                            +200 

642002 TJ dotácia                                             - 500             635004  VO – údržba                             +500 

625005 MŠ poist. v nezam.                              -200            621000 MŠ poistné VšZP                       +200 

633006 MŠ kuchyňa                                           -200            621000 poist. VšZP                                 +200 

637004 strava Čečejovce                                   -650           637004  MŠ voda                                     +150        

                                                                                                   625007 MŠ poist. Do RF                         +500 

637004  revízie kotlov                                         -130           637004 ZŠ voda                                       +130 

637014strava Čečejovce                                  -3000            636001 ŠJ – nájom                                +3000 

811003 preklenovací úver                               -1400            636001 ŠJ – nájom                                +1400 

635006ZŠ – údržba budovy                                  -50           625007 ŠK – poistenie do RF                  + 50 



 

O návrhu a presune finančných prostriedkov v rámci bežného   a kapitálového účtu dala 

starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania:  

 

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško, Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 17.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s presunom  finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtu na bežnom a kapitálovom  účte takto: 

Z položky:                                                                                                       na položku:                               

621000 poistné do VšZP                                   -200            625001   nemocenské poistenie         +200 

625005 poistné v nezamestnanosti              -  750           625004 invalidné poistenie                 + 150 

                                                                                                  625007 poistenie do RF                        +600 

632003 telefon OcU                                           -100           633002 OcU – výpoč. Tech.                  +100 

637002 preklenovací úver                              -1700           633006 OcU všeob. mat.                       +550 

                                                                                                  633006 ŠJ materiál                                + 850 

                                                                                                  635006 údržba verejnej zelene            +300 

635006 dovoz stravy                                          -150           637001 OcU školenie                            +150 

637005 projekty – vypracovanie                     1410           637005 verejné obstarávanie                +60 

                                                                                                  637005 ŠJ – rozbor vody                       +200 

                                                                                                  633006 Tonery                                        +250 

                                                                                                   633006 Záhrada kt.učí – spoluúčasť   +400 

                                                                                                   637005 GDPR                                          +100 

                                                                                                   637005 PaM                                              +50                 

                                                                                                   637012 poplatky v banke                     +200 

                                                                                                   637016 prídel do Soc.f.                         +150 

637005 spoločný stavebný úrad                   -1000             637027 DVP – Kosenie                          +500 

                                                                                                   637027 DVP – údržba ciest                  +200 

                                                                                                   637027 DVP – projekt. Manaž             +300 



637027 DVP – OcU                                            -100             637027 DVP – projekt. Manaž             +100 

637005 Projekty – vypracovanie                   – 250            637004 vývoz žumpy                                +50 

                                                                                                    632001  VO elektrina                            +200 

642002 TJ dotácia                                             - 500             635004  VO – údržba                             +500 

625005 MŠ poist. V nezam.                              -200            621000 MŠ poistné VšZP                       +200 

633006 MŠ kuchyňa                                           -200            621000 poist. VšZP                                 +200 

637004 strava Čečejovce                                   -650           637004  MŠ voda                                     +150        

                                                                                                   625007 MŠ poist. Do RF                         +500 

637004  revízie kotlov                                         -130           637004 ZŠ voda                                       +130 

637014strava Čečejovce                                  -3000            636001 ŠJ – nájom                                +3000 

811003 preklenovací úver                               -1400            636001 ŠJ – nájom                                +1400 

635006ZŠ – údržba budovy                                  -50           625007 ŠK – poistenie do RF                  + 50 

 

6. Návrh rozpočtu a schválenie návrhu rozpočtu a schválenie dotácií na rok 2022 

Starostka obce zaslala poslancom návrh rozpočtu na rok 2022 emailom. Poslanci spolu so 

starostkou obce znovu prediskutovali návrh rozpočtu na kalendárny rok 2022. Zmena nastala 

v návrhu pri poskytnutí dotácií. O poskytnutie dotácie požiadalo, aj poľovnícke združenie 

PLATAN Paňovce vo výške 2500,00 €. Poslanci obecného zastupiteľstva presunuli 

požadovanú výšku dotácie pre poľovnícke združenie Platan. Rozpočet sa navýšil 

o prevádzkové a mzdové náklady   v novozriadenej školskej jedálni.  Finančné operácie na 

kapitálovom účte mala starostka  pripravené formou prezentácie. Hlavný kontrolór vydal 

súhlasné stanovisko a odporučil rozpočet schváliť. Poslanci po rozprave návrh rozpočtu na rok 

2022 schválili.  Rozpočet je nastavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu 

príjmy - 390 548,00 € výdavky – 390 548,00 €. Kapitálový rozpočet príjmy – 0,00 € výdavky 

123 000,00 € . Finančné operácie príjmy 123 000,00 €, výdavky – 0,00 €. V položkách sa môže 

meniť v rámci rozpočtovej klasifikácie počas kalendárneho roka na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. môže  

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosti o poskytnutí dotácií pre jednotlivé 

organizácie v obci nasledovne. DHZ žiadal dotáciu vo výške 3000,00 €, TJ žiadala 4500,00 € 

a poľovnícke združenie PLATAN vo výške 2500,00 €.  Rozpis finančných príspevkov je 

rozpísaný v žiadosti podľa platného VZN 1/2017.  

O návrhu rozpočtu územnej samosprávy v obci Paňovce  na rok 2022 dala starostka hlasovať.   

Výsledky hlasovania:  



Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 17.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce v súlade s §11 odst. 4 písm.b/ zákona 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 ako 

vyrovnaný.  

 

schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022   

príjmy:     390 548 €  

výdavky:     390 548 € 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 17.12.2021  

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 3 000,00 € z rozpočtu obce 

na rok 2022 pre Dobrovoľný hasičský zbor Paňovce na základe písomnej žiadosti zo dňa 

27.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu nebude dotácia 

poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.     

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 4 500,00 € z rozpočtu obce 

na rok 2022 pre Telovýchovnú jednotu  Paňovce na základe písomnej žiadosti zo dňa 

06.12.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu nebude dotácia 

poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.     

 

c) b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 2 500,00 € z rozpočtu obce 

na rok 2022 pre Poľovnícke združenie PLATAN   Paňovce na základe písomnej žiadosti zo dňa 

06.12. 2022, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu nebude dotácia 

poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.     

 

 

 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 03/2021 o verejnom poriadku v obci Paňovce 

 

Starostka obce po prepracovaní drobných pripomienok z minulého zastupiteľstva predložila 

poslancom Obecného zastupiteľstva návrh VZN 03/2021 o verejnom poriadku v obci.  

Po pre jednaní  dala starostka obce o návrhu VZN hlasovať. 

 



Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 17.12.2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce schvaľuje návrh VZN 03/2021 o verejnom poriadku 

v obci Paňovce. 

 

8. Schválenie PHSR obce Paňovce na roky 2021 - 2027 

Starostka obce zaslala PHSR poslancom k nahliadnutiu a pripomienkovaniu návrhu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Paňovce na roky 2021 -2027. Návrh bol zverejnený 

na web stránke obce. Zo strany obyvateľov neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci sa mali 

vyjadriť s pripomienkami do 30.11.2021. Žiadna pripomienka nebola doručená.  

Po rozprave dala starostka obce hlasovať o schválení PHSR obce Paňovce na roky 2021 – 2022.   

 

Výsledky hlasovania:  

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 9  zo dňa 17.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Paňovce na roky 2021 -2027. 

 

9. Schválenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020 

Kronikárka obce p. Eva Seligová prečítala návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020. Poslanci 

obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k návrhu zápisu. Starostka obce navrhla 

aby sa zápisy za posledných 10 rokov zverejnili na WEB stránke obce.  

Starostka obce dala  hlasovať o návrhu zápisu do kroniky za rok 2020. 

Výsledky hlasovania:  

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 17.12.2021 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce, aby po dohode s kronikárkou 

obce zverejnila zápis do kroniky za posledných 10 rokov na WEB stránke obce. 

  

 



10. Hodnotiace správy predsedov komisií za rok 2021 

Predsedovia jednotlivých komisií prečítali svoje správy o činnosti za rok 2021.  

Po prediskutovaní jednotlivých správ, starostka obce dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania 

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 11 zo dňa 17.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie  z hodnotiacich  správ 

predsedov komisií za rok 2021.   

11. Projekty (schválené a rozpracované projekty – Eurá z Eura, Zvyšovanie energetickej 

účinnosti verejných budov, Nová hasičská zbrojnica, Prístrešok za telocvičňou). 

- Projekt Eurá z Eura, projekt vyhlásil SFZ SR: Obec sa môže uchádzať v tomto projekte 

o dotáciu na výstavbu tribúny, zavlažovanie ihriska a revitalizáciu hracej plochy. Celý projekt 

starostka predniesla poslancom. Poslanci s navrhovaným projektom súhlasia. Súhlasia s výškou 

spolufinancovania minimálne 25% z celkovej sumy projektu. Predpokladané náklady budú 

vyčíslené až po vypracovaní projektovej dokumentácie. Starostka obce má preveriť či nájomná 

zmluva s nájomcom nebude prekážkou pri čerpaní dotácie. Starostka obce má prizvať na 

nasledujúce zasadnutie OZ nájomcu a informovať ho o plánovaných projektoch v športovom 

areáli.  

- Obec sa bude znovu uchádzať o poskytnutie dotácie v oblasti Zvyšovania energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – obecného úradu. Starostka dá 

prepracovať výkaz výmer, nakoľko sa navýšili ceny za stavebný materiál a obec podá novú 

žiadosť o dotáciu. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude vo výške 5 % z celkového 

rozpočtu. 

- Starostka obce spolu s poslancami prediskutovala projekt na dostavbu Novej požiarnej 

zbrojnice. Požiarna zbrojnica sa má dostavať do konca roku 2023. Pán poslanec Tomáš Kozlai 

informoval poslancov o možnej vyhlásenej  výzve na výstavbu požiarnych zbrojníc. Ponúkol 

aj pomoc zo strany dobrovoľných hasičov, že by si obvodové múry postavili sami.  Budeme sa 

informovať na MV SR ohľadom novej výzvy.  



- Prístrešok za telocvičňou je potrebné taktiež dokončiť. Na túto zabetónovanú  platňu nemôžu 

sa nemôžu murovať múry s kvádrov. Poslanci poverili starostku obce o zistených možnostiach 

na výstavbu prístrešku za telocvičňou.  

- Drevená zvonička v obci Paňovce. Tento projekt je z polovice dokončený. Zvon na zvoničku 

bude odliaty v roku 2022. Cena zvona je zazmluvnená na výšku 3886,00 €.  Záloha je vyplatená. 

Zvyšok peňazí  na zvon sa bude riešiť v nasledujúcom roku.   

- Starostka obce informovala poslancov o schválení dotácie vo výške 16 321,25 € na výstavbu 

detského ihriska v obci Paňovce.  

O poskytnutých informáciách  ohľadom pripravovaných, ukončených  a schválených 

projektoch dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania 

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 12 zo dňa 17.12.2021 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie  o pripravovaných, 

ukončených a schválených  projektoch. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

projekt „Výstavba tribúny, revitalizácia a zavlažovací systém na ihrisku v Paňovciach“.   

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje výšku spolufinancovania minimálne 25 %  

z celkovej sumy projektu. 

d)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí opakovaným podaním žiadosti na projekt“ 

Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu“. 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku aby zistila, u kompetentných 

orgánov, aké sú možnosti dobudovania novej hasičskej zbrojnice a prístrešku za telocvičňou 

v športovom areáli.   



12. Rôzne (poplatok za ŠK, služobné auto, kontrola odpadu, cesta Kert áj, dovolenka, 

navýšenie platu, ) 

a)  Starostka obce informovala poslancov o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu 

nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec. Poslanci poverili starostku obce 

o príprave nového návrhu VZN o zvýšení mesačného príspevku v ŠK v druhom polroku šk. 

roku 2021/2022. 

b) Starostka obce informovala poslancov o možnosti zakúpenia nového služobného auta pre 

obec. Auto bude potrebné v prvom rade na rozvoz stravy v rámci sociálnych služieb. Bude sa 

využívať aj  pre obecné účely. V mesiaci január – február sa spraví prieskum trhu. 

c)  Kontrola odpadu- v obci sú neplatiči komunálneho odpadu. Po novom roku sa spraví daňová 

kontrola. V prípade že fyzické osoby nebudú mať vyplatený poplatok za komunálny odpad, 

najprv sa im posledná výzva na zaplatenie. Keď ani po tejto poslednej výzve nebude odpad 

zaplatený obec nariadi, aby im odpad nebol vyvezený.  

d)  Výtlky na ceste Kert áj budú opäť vysypané kamenivom. Obec dá doviesť kameň 

s kameňolomu na vysypanie výtlkov.  Predpokladaný návoz kameňa bude v jarných mesiacoch.  

e) Zástupca starostky obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva o vyplatenie náhrady 

platu starostky obce Ing. Rozália Juhászovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2019 a 2020 

v rozsahu  20 dní vo vyúčtovaní miezd  v mesiaci december 2021. Dôvod nevyčerpania 

dovolenky: zabezpečovanie úlohy súvisiacej s výkonom samosprávnej pôsobnosti.   

f)  Pán poslanec Roman Ujco navrhol zvýšiť mesačnú odmenu starostke vo výške 10% 

z mesačného platu tento návrh nebol podporený. Pán Peter Leško navrhol navýšenie  odmeny 

vo výške 5%   o návrhu dal zástupca starostky hlasovať, tento návrh bol odsúhlasený 

a odhlasovaný nasledovne:  4 za a 2 sa zdržali.  K doterajšej mesačnej odmene 20% sa mesačný 

plat navýši o 5% s platnosťou od 1.1.2022.  

O informáciách  a návrhoch v bode rôzne a-d dala starostka hlasovať . 

 Výsledky hlasovania 

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Uznesenie č. 13 zo dňa 17.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie  v bode Rôzne a to v bode 

a-d.   

Výsledky hlasovania 

Za 6: Slavomír Holečko, Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  Tomáš Kozlai,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 14 zo dňa 17.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí o vyplatení  náhrady platu starostky obce Ing. 

Rozália Juhászovej za nevyčerpanú dovolenku v roku  2019  a 2020 v rozsahu  20 dní.   

Výsledky hlasovania 

Za 4: Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai,  Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 Ing. Róbert  Komjáti – Nagy,  RNDr. Zuzana Lakiová, 

Uznesenie č. 15 zo dňa 17.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje v zmysle citovaného zákona § 4 ods. 2 

mesačnú odmenu starostke obce vo výške 25 % z mesačného platu s platnosťou od 01.01.2022. 

13. Záver 

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

zastupiteľstva obce ukončila obce o 19:00  hod. 

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

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    RNDr. Zuzana Lakiová   

 

Overovatelia:       1/ Peter Leško                                           ....................................................... 

 

                             2/ Ing. Roman Ujco                                   ...................................................... 



 

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

  V Paňovciach, 17.12.2021 


