
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

03.03.2022   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 16:00 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 5 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky  sp. zn.: 48 /2022.   

Za overovateľov boli navrhnutí :  RNDr. Zuzana Lakyová a Tomáš Kozlai 

 

Za zapisovateľa starostka navrhla: Mgr. Moniku Bačovú. 

 

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

dala starostka hlasovať:    

 

Výsledky hlasovania : Za: 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , 

Peter Leško,  Ing. Roman Ujco 

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 03.03.2022 

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. OPKZP výzva : Triedený zber KO „Zberný dvor obec Paňovce“ informácia k podaniu 

žiadosti 

4. Vyhlásenie predpisov o voľbe hlavného kontrolóra v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  

5. Odkúpenie  časti pozemku do vlastníctva obce po dohode s vlastníkmi podľa 

vypracovaného  GP – vstup na ihrisko 

6. Zákres trasy na spevnenie rigolu cez parcely 19/1 a 19/2, vypracovanie GP, návrh 

zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na 

parcele 19/1 v prospech obce Paňovce tak, ako to bude vyznačené v GP 

7. IBV 4RD verejné osvetlenie 

8. Návrh na prijatie šetrných opatrení k verejnému osvetleniu. 

9. Informácia k schváleným a novým projektovým výzvam 

10. Rôzne (zriadenie účtu na verejnú zbierku, výrub stromov, vývoz konárov, rekonštrukcia 

otvorov na miestnych rigoloch, cesta – parkovisko, miestne komunikácie, koryto 

potoka, návrh na umiestnenie  obecnej čističky OV). 

11. Záver 

 

b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje RNDr. Zuzanu 

Lakyovú a Tomáša Kozlaia. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2021  oboznámila prítomných 

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

zastupiteľstva boli splnené.  

Uznesenia č. 10/2021  je ešte vo fáze plnenia.  

O  plnení uznesení  dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania :  

 Za  : 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 03.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa   27.12.2021 sú splnené.  

  

  3.  OPKZP výzva : Triedený zber KO „Zberný dvor obec Paňovce“ informácia 

k podaniu žiadosti 

 

Starostka  obce Ing. Rozália Juhászová informovala poslancov o novej výzve  na zriadenie 

Zberného dvora, o príprave potrebných dokladov a výkazov k podaniu žiadosti. Tiež ich 

informovala o mieste, o spôsobe triedenia odpadu, o podmienkach prevádzky zberného dvora. 



Podľa situačného výkresu oboznámila poslancov o všetkých zariadeniach, ktoré budú tvoriť 

inventár zberného dvora.   

Predpokladaný rozpočet je vo výške 298.600,- € s 5% spoluúčasťou vo výške 14.930,- €. 

Po pre jednaní tohto bodu dala starostka obce hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za:  5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3  zo dňa 03.03.2022  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   schvaľuje  spolufinancovanie projektu s predložením 

ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zberný dvor obec Paňovce“ v rámci výzvy OPKZP-

PO1-SC111-2021-72, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so zabezpečením realizácie projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so zabezpečením finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  14.930 €. 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s uzatvorením zmluvy o NFP vrátane dokladov 

na realizáciu projektu „Zberný dvor obec Paňovce.“ 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so zabezpečením financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.   

 

  4. Vyhlásenie voľby  hlavného kontrolóra 

 

Starostka obce Ing. Rozália  Juhászová oznámila poslancom, že bude potrebné vyhlásiť podľa 

platných zákonov v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení voľbu 

hlavného  kontrolóra obce nakoľko funkcia kontrolóra obce končí 8.6.2022. Zároveň 

oboznámila poslancov o podmienkach voľby,  aký úväzok by mal kontrolór obce a aké sú 

požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra obce.. 

Po pre jednaní tohto bodu , dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za:  5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 4  zo dňa 03.03.2022  

1) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra 

obce Paňovce na obdobie 6 rokov. 



2) ) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce 

Paňovce v dĺžke 0,1 úväzku 

3) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce ustanovuje 

 a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Paňovce 

- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- iné predpoklady: 5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve, 

- bezúhonnosť 

b) náležitosti prihlášky: 

osobné údaje kandidáta, písomný súhlas kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce na 

spracovanie osobných podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov 

    

 

5. Odkúpenie  časti pozemku do vlastníctva obce po dohode s vlastníkmi podľa 

vypracovaného  GP – vstup na ihrisko 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová informovala poslancov o tom že pozemky kde je  vchod 

a okolie športového areálu je v súkromnom vlastníctve. Aby sa vyriešil  prístup na športový 

areál, starostka navrhla,   aby obec   odkúpila do svojho vlastníctva časť nehnuteľnosti. 

Obec by dala vypracovať GP na vyčlenenie časti určenej na odkúpenie. Po dohode s vlastníkmi 

by sa podpísala kúpna zmluva.  

Po prejednaní tohto bodu starostka dala hlasovať. 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 03.03.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  prerokovalo návrh starostky obce Ing. Rozálie 

Juhászovej,   aby obec   odkúpila do svojho vlastníctva časť nehnuteľnosti pred vstupom na 

športový areál. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce na vybavenie všetkých  

potrebných náležitostí  k podpisu kúpno predajnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti na parc. 

č. 582  v katastrálnom území Paňovce. 

c)  Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s odkúpením časti pozemku pred vstupom na 

športový areál. Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne  na LV 582 v k.ú. Paňovce KN „E“ 

parc.č. 582. Obec po vyhotovení GP odkúpi časti dielu.  Obec na vlastné náklady dá vyhotoviť 

GP a uhradí náklady s ním spojené.   

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  výšku ceny. Dohodnutá cena z vyjadrenia 

k všeobecnej hodnote nehnuteľnosti  s kupujúcimi je 10,00 Euro za 1 m2.  



e) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s návrhom,   znením  a obsahom kúpnej zmluvy   

medzi: kupujúci Obec Paňovce – predávajúci Albert Kováč, Mgr. Monika Bačová  a Mária 

Kováčová.  

 

6. Zákres trasy na spevnenie rigolu cez parcely 19/1 a 19/2, vypracovanie GP, návrh 

zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na 

parcele 19/1 v prospech obce Paňovce tak, ako to bude vyznačené v GP 

 

Starostka obce po predchádzajúcom stretnutí s poslancami a majiteľmi  dotknutej nehnuteľnosti 

na mieste konania zopakovala návrh na rekonštrukciu dažďového rigola. Obec túto 

rekonštrukciu mala naplánovanú niekoľko rokov. Po dohode s majiteľmi nehnuteľnosti sa na 

parc. č. 18/7 založia rúry v potrebnej dĺžke. Na parcele č. 19/1 sa celý úsek po etapách spevní 

betónovými kockami, ktoré sa uložia do pieskového lôžka. Medzi majiteľom nehnuteľnosti 

parc. č. 19/1 sa podpíše zmluva o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí v prospech obce Paňovce, tak ako to bude vo vyhotovenom a zapísanom GP.  

Výška finančných prostriedkov na rekonštrukciu I. etapy dažďového rigola je vyčlenená 

z obecného rozpočtu vo výške 8000,00 €. Na realizáciu je potrebná  PD s rozpočtom.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6  zo dňa 03.03.2022 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s predloženým návrhom na riešenie spevnenia 

rigolu, s vypracovaním  zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  finančné prostriedky na úpravu   rigolu v 1.etape  vo výške 

8000,00 €. 

 

7. IBV 4RD verejné osvetlenie  

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová oboznámila poslancov s možnosťami realizácie 

verejného osvetlenia v novej IBV 4RD formou splátok od VSD. Mesačná splátka by 

predstavovala sumu 72 €/mesiac. Celková realizačná cena VO je 8640,- € . 

Po pre jednaní tohto bodu, dala starostka obce hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7  zo dňa 03.03.2022 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s realizáciou projektu verejného osvetlenia   v IBV 

4RD podľa ponuky VSD. 

 

8. Návrh na prijatie šetrných opatrení k verejnému osvetleniu 

 

Starostka obce Ing. Rozália  Juhászová oboznámila poslancov so situáciou ohľadom elektrickej 

energie. Zvyšovanie cien energií bude mať pravdepodobne dosah aj na zvýšené výdavky na 

verejné osvetlenie, kde by sa v prípade určitých opatrení mohlo zabrániť príliš vysokému 

nárastu výdavkov. Nakoľko vypnutie verejného osvetlenia v nočných hodinách nie je veľmi 

dobrá voľba, možnosťou by bola výmena starých svietidiel na LED svietidlá. 

Po prediskutovaní navrhnutých  opatrení  dala starostka hlasovať.  

Výsledky hlasovania:  

Za: 5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce zabezpečiť cenové ponuky od 

viacerých firiem na výmenu starých svietidiel na nové LED svetlá. 

 

9. Informácia k schváleným a novým projektovým výzvam 

Starostka obce informovala poslancov o nových výzvach a projektoch: 

- Ihrisko – výstavba športovísk – tribúny s 10% spoluúčasťou obce bola podaná čakáme 

na vyhodnotenie žiadosti.  

- Javisko  v obci Paňovce rozhodnutie bolo doručené, do konca apríla 2022 je sľúbené že 

sa podpíše zmluva medzi obcou  a PPA. Následne začne realizovať výstavba javiska.  

- Obec sa môže uchádzať o projekt na riešenie havarijnej  situácie v škoslkých 

zariadeniach.  Starostka naplánuje stretnutie so spracovateľom žiadosti.     

- Nová HZ – výstavba má byť ukončená do roku 2023 v prípade neukončenia stavby sa 

poskytnutá dotácia z MV SR bude musieť vrátiť.  

- Prístrešok za telocvičňou – na vybetónovanú plochu sa spraví drevený prístrešok, 

strecha bude plechová a osadia sa aj zvody na dažďovú vodu. Projektová dokumentácia 

s rozpočtom je rozpracovaná. Po ukončení PD sa vyčlenia potrebné finančné 

prostriedky na zrealizovanie tohto projektu.   

Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania 

Za: :  5   Slavomír Holečko, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Peter Leško,  Ing. Roman 

Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Uznesenie č. 9 zo dňa 03.03.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie ohľadom projektov.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce s dokončením projektovej 

dokumentácia a a prípravou rozpočtu na zastrešenie prístrešku za telocvičňou.  

10. Rôzne 

 

a)  Zbierka na zvon zriadi sa nový účet na zbierku.  

b) Výrub stromov na verejných priestranstvách.  Na základe súhlasu z  OÚ ŽP sa výrub 

vyznačených stromov uskutoční.  

c)  Vývoz konárov –  odvoz konárov sa bude realizovať pravdepodobne koncom marca, 

verejnosť budeme informovať prostredníctvom verejného rozhlasu.  

d)  Rekonštrukcia otvorov na miestnych kanáloch si obec zabezpečí svojpomocne.   

e)  Riešenie Parkoviska pri strelnici – zvolať stretnutie s majiteľom do 15.3.2022. 

f)  Miestne komunikácie – vypracovanie rozpočtu asfaltovanie obecných ciest na etapy.  

g) Koryto potoka – čistenie od nánosov, prísľub realizácie v priebehu roka. 

h) Návrh umiestnenia obecnej čističky – zvolanie vlastníkov pôdy, kde má byť čistička 

umiestnená. 

i)  Autá na chodníkoch – rozmiestniť pripravené upozornenia – komisia pre verejný poriadok.  

j)  Žiadosť o kosačku pre TJ – žiadosť výboru TJ o kosačku na kosenie futbalového ihriska. Po 

rozprave a odporúčaní kontrolóra obce poslanci súhlasili s kúpou kosačky. Kosačka bude 

evidovaná v majetku obce.  

 

 Uznesenie č. 10 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce o dohode stretnutia s vlastníkom 

nehnuteľnosti – parkoviska pri strelnici do 15.03.2022 ohľadom prístupovej cesty. 

Uznesenie č. 11 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce o dohodnutie stretnutia 

s vlastníkmi nehnuteľnosti na ktorom by mala byť postavená budúca čistička odpadových vôd. 

Uznesenie č. 12 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu 

a s nákupom kosačky na kosenie športového areálu. 

Uznesenie č. 13 zo dňa 03.03.2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  informácie  ktoré podala starostka 

poslancom v bode rôzne a to body: a, b, c, d, f, g,. 

 

11. Záver 

 

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

zastupiteľstva obce ukončila obce o 18:15  hod. 



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

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:   RNDr. Zuzana Lakyová                                ....................................................... 

 

                         Tomáš Kozlai                                                 ...................................................... 

 

 

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

 

 

  V Paňovciach, 03.03.2022 

 


