Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa
04.05.2022 v teréne a v zasadačke obecného úradu.

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 19:00 hod. v teréne na miestnej komunikácií pod kostolom. 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 návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
sp. zn.: 161 /2022.
Za overovateľov boli navrhnutí : Ing. Róbert Komjáti-Nagy a RNDr. Zuzana Lakiová
Za zapisovateľa starostka navrhla: Tomáš Kozlai
O schválení programu, o schválení overovateľov zápisnice a o návrhu zapisovateľa zápisnice
dala starostka hlasovať:
Výsledky hlasovania : Za: 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana
Lakyová , Roland Rác, Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 1 zo dňa 04.05.2022
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
zastupiteľstva v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa

schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného

2. Informácia návrhu výstavby miestnej komunikácie pod kostolom.
3. Schválenie predmetu podnikateľskej činnosti v obci Paňovce
4. Schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena VVS 2. etapa
5. Záver
b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Ing. Róberta
Komjáti Nagya a RNDr. Zuzanu Lakiovú.
2.

Informácia návrhu výstavby miestnej komunikácie pod kostolom.

Starostka obce pozvala poslancov priamo do terénu. Miestna komunikácia sa bude stavať vo
veľmi nepriaznivom a zložitom teréne. V úseku cesty je vysoká hladina spodnej vody. Dala sa
prepracovať projektová dokumentácia , kde sa zmení skladba cesty. Komunikácia sa vybuduje
nad existujúcom povrchom, ale musí sa zobrať do úvahy úroveň podlahy vybudovaného
rodinného domu. V úseku cesty po pravej strane sa zavedie drenážne potrubie s vyústením do
revíznej šachty a následne do vodného toku. Podrobný popis je uvedený v technickej správe
a situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
O návrhu výstavby a predpokladanej hodnoty zákazky k projektu Výstavba miestnej
komunikácie v obci Paňovce“ dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Za : 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác,
Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2 zo dňa 04.05.2022
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce, aby oboznámila vlastníkov
pozemkov o budúcej stavbe a skladbe miestnej komunikácie, aby si pred začatím stavby dali
zaviesť inžinierske siete.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce o začatí verejného
obstarávania na stavebné práce k projektu „Výstavba miestnej komunikácie v obci Paňovce“.
c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s predpokladanou hodnotou zákazky podľa
vypracovaného výkazu výmer a rozpočtu na stavebné práce projektu „Výstavba miestnej
komunikácie v obci Paňovce“.
O plnení uznesení dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania :
Za : 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác,
Ing. Roman Ujco

Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Schválenie predmetu podnikateľskej činnosti v obci Paňovce
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že Zákon o obecnom
zriadení neobmedzuje obec len na hospodárenie s vlastným majetkom alebo vlastnými
príjmami, ale dáva obci možnosť využiť svoj majetok aj na podnikanie – na podnikateľskú
činnosť. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
upravuje podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského
oprávnenia. Obec v podnikateľskej činnosti zastupuje jej štatutárny orgán – starosta. Na účely
registrácie sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je
obec ako právnická osoba oprávnená začať podnikať (§ 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v z. n. p.). Obec ako daňový subjekt má tiež povinnosť podávať daňové priznanie
a vysporiadať daň voči štátu.
Obec Paňovce bude podnikať v tejto podnikateľskej činnosti:
•

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

•

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu

•

Prevádzkovanie výdajne stravy

•

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

•

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

•

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

O schválení predmetu podnikania v obci Paňovce dala starostka hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác, Ing.
Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 3 zo dňa 04.05.2022
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce
berie na vedomie informáciu o podnikaní
a podnikateľskej činnosti v obci Paňovce.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so zámerom podnikania v obci Paňovce s touto
podnikateľskou činnosťou: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu

•

Prevádzkovanie výdajne stravy

•

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

•

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

•

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať :
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác,
Ing. Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Starostka obce predniesla poslancom návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
názov stavby „Paňovce – vodovod uzatvorenej medzi obcou Paňovce, zastúpená Ing. Rozália
Juhászová , starostkou obce, IČO: 00324591 a VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
zastúpená Mgr. Mária Jakubová konajúca na základe plnomocenstva. Zmluva o zriadení
vecného bremena v prospech Oprávneného z dôvodu, že na nehnuteľnosti „C“ KN, parc. č. 717
vedenej na LV883, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Paňovce
môže byť uložené inžinierske siete – vodovod v rámci stavby Paňovce – rozšírenie vodovodu.
Starostka obce o návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena dala hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác, Ing.
Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 4 zo dňa 04.05.2022
a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo návrh zmluvy o zriadení vecného
bremena názov stavby „Paňovce – vodovod uzatvorenej medzi obcou Paňovce, zastúpenou Ing.
Rozáliou Juhászovou , starostkou obce, IČO: 00324591 a VVS, a.s., Komenského 50, 042 48
Košice, zastúpená Mgr. Mária Jakubová konajúca na základe plnomocenstva.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
názov stavby „Paňovce – vodovod uzatvorenej medzi obcou Paňovce, zastúpenou Ing.
Rozáliou Juhászovou , starostkou obce, IČO: 00324591 a VVS, a.s., Komenského 50, 042 48
Košice, zastúpená Mgr. Mária Jakubová konajúca na základe plnomocenstva.

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje Ing. Rozáliu Juhászovú starostku obce
podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena názov stavby „Paňovce – vodovod uzatvorenej
medzi obcou Paňovce, zastúpenou Ing. Rozáliou Juhászovou , starostkou obce, IČO: 00324591
a VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, zastúpená Mgr. Mária Jakubová konajúca na
základe plnomocenstva.
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať :
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Ing. Róbert Komjáti Nagy, Tomáš Kozlai, , RNDr. Zuzana Lakyová , Roland Rác, Ing.
Roman Ujco
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Záver
Starostka obce sa poďakovala poslancom za korektné rokovanie a mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce ukončila obce o 20:00 hod.
Diskusia, ktorá sa viedla po takto ukončenom rokovaní, nemôže byť predmetom tejto zápisnice.
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľ:

Tomáš Kozlai

Overovatelia: Ing. Róbert Komjáti Nagy
RNDr. Zuzana Lakyová

Starostka obce:

Ing. Rozália Juhászová

V Paňovciach, 04.05 .2022
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