
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

03.06.2022   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.: 248 /2022.  

 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Paňovce 

4. Prerokovanie a schválenie VZN 01/2022 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby  

5. Prerokovanie a schválenie VZN 02/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Paňovce 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie: 2022-2026 do obecného 

zastupiteľstva obce Paňovce 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie : 2022-2026 v obci 

Paňovce 

9. Zmeny a doplnky k ÚP č. 4 – ČOV 

10. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 715/1 pre žiadateľa p. Ing. Jašša a p. Mgr. 

Jaššovej 

11. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 710/1 pre žiadateľa p. Ižola a a p. N.      

       Pribulovej 

12. Informácia o projekte „Rekonštrukcia areálu MŠ“ a schválenie finančnej spoluúčasti zo     



      strany obce 

13. Informácie o plnení projektových výziev: kanalizácia, prístrešok, pódium, cesta 

14. Rôzne (stavebný zákon odpadové hospodárstvo, exkurzia do BŠ, prezentácia IBV,..) 

15. Určenie volebného obvodu. 

 

Za overovateľov boli navrhnutí : Peter Leško, Roland Rác.  

 

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: 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 03.06.2022 

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  

d) Schválenie programu 

e) Určenie overovateľov zápisnice 

f) Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Paňovce 

4. Prerokovanie a schválenie VZN 01/2022 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby  

5. Prerokovanie a schválenie VZN 02/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Paňovce 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie: 2022-2026 do obecného 

zastupiteľstva obce Paňovce 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie : 2022-2026 v obci 

Paňovce 

9. Zmeny a doplnky k ÚP č. 4 – ČOV 

10. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 715/1 pre žiadateľa p. Ing. Jašša a p. Mgr. 

Jaššovej 

11. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 710/1 pre žiadateľa p. Ižola a a p. N.      

       Pribulovej 

12. Informácia o projekte „Rekonštrukcia areálu MŠ“ a schválenie finančnej spoluúčasti zo     



      strany obce 

13. Informácie o plnení projektových výziev: kanalizácia, prístrešok, pódium, cesta 

14. Rôzne (stavebný zákon odpadové hospodárstvo, exkurzia do BŠ, prezentácia IBV,..) 

 

 

b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Petra Leška, 

Rolanda Ráca,  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.03.2022  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  :  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 03.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa 03.03.2022  sú splnené.  

 

  

  3.  Voľba hlavného kontrolóra obce Paňovce 

 

Starostka  obce Ing. Rozália Juhászová informovala poslancov o tom že bola vyhlásená podľa 

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

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.  

Komisia na voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení Tomáš Kozlai, Roland Rác a Slavomír 

Holečko , dňa 23.05.2022 za prítomnosti starostky obce Ing. Rozálie Juhászovej otvorila 1 

prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra. Prihláška  bola na meno PhDr. Gabriel Viszlay 

a obsahovala všetky požadované náležitosti a spĺňala kritériá na voľbu hlavného kontrolóra 

obce Paňovce. Starostka vyzvala prítomného kandidáta, aby sa predstavil a oboznámil 

poslancov Obecného zastupiteľstva s koncepciou činnosti hlavného kontrolóra. Následne sa 

všetkým prítomným prihovoril. Starostka vyzvala poslancov k voľbe hlavného kontrolóra 

a dala hlasovať. Poslanci jednohlasne zvolili za hlavného kontrolóra obce Paňovce PhDr. 



Gabriela Viszlay -ho na funkčné obdobie 6 rokov, t.j. od 04.06.2022 – 03.06.2026 na pracovný 

úväzok 0,1%  (t.j. 1 hodina týždenne). 

 

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. 3  zo dňa 03.06.2022  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa 

uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

b) Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce volí  v súlade s § 11, ods 4 písm. j, a §18a ods. 1, 

§18a ods.5 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov, 

do funkcie hlavného kontrolóra obce Paňovce PhDr. Gabriela Viszalay-ho na obdobie 

6 rokov od 04.06.2022 – 03.06.2026. 

c) Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce určuje  v  súlade s § 11, ods 4 písm. j, zákona č. 

369/1990 Zb o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 

04.06.2022 plat hlavného kontrolóra podľa §18c, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

4. Prerokovanie a schválenie VZN č. 01/2022 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe   

a výške úhrad za sociálne služby  

 

Starostka obce oboznámila poslancov so zmenami  v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

zo strany obce. Týka sa to hlavne spôsobu poskytovania služieb a výšky úhrad. 

 

Po pre jednaní tohto bodu , 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. 4  zo dňa 03.06.2022  

a) Zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych 

služieb. 

b) Zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych 

služieb. 



   

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 02/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Paňovce 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová informovala poslancov  o návrhu rodičov a učiteľov 

o zvýšení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, 

ktorého zriaďovateľom je Obec Paňovce. Príspevky na deti sú  použité na činnosť školského 

klubu, na nákup materiálu, občerstvenia na vlastné akcie. 

 

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. 5 zo dňa 03.06.2022 

 

a) Zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo VZN č. 2/2022 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Paňovce. 

b) Zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom 

je obec Paňovce a to vo výške 15,- € na mesiac. 

 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová predložila poslancom obecného zastupiteľstva Obce 

Paňovce Záverečný účet obce, ktorý bol  vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na stránke 

obce. K záverečnému účtu sa vyjadril kontrolór obce a audítorka. Nakoľko je vážny stav vo 

financovaní obcí štátom, navrhujú presunúť na rezervný fond 10% sumy  hospodárskeho 

výsledku. 

Po pre jednaní tohto bodu , 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. 6  zo dňa 03.06.2022 

 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 



 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu  rezervného fondu vo výške   3500,-  EUR.     

 

e) Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku  obce aby do 30.06.2022 previedla sumu 

3500,- € na účet rezervného fondu. 

 

7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026 do obecného zastupiteľstva 

obce Paňovce 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová oboznámila poslancom s povinnosťou obce najneskôr 

90 dní pred  voľbami do orgánov obce určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Po pre jednaní tohto bodu, dala starostka obce 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. 7  zo dňa 03.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 

:2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Paňovce : 7 

 

 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie 2022-2026 v obci 

Paňovce 

 

Starostka obce Ing. Rozália  Juhászová oboznámila poslancom s povinnosťou obce najneskôr 

90 dní pred  voľbami do orgánov obce určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce. 

 

Po pre jednaní tohto bodu, dala starostka obce 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. 8 zo dňa 03.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 

:2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Paňovce takto: celý pracovný úväzok. 

 

9. Zmeny a doplnky č. 4 k platnému ÚP  ohľadom výstavby – ČOV 

 

Starostka navrhuje spracovať zmeny a doplnky č.4 k platnému ÚP obce Paňovce z roku 2007 

takto:   

Navrhované zmeny  

a) Riešiť územie a to : kat. úz. Paňovce, extravilán, parcelné č. 706 na prístupovú 

komunikáciu k výstavbe čističky odpadových vôd pre obec Paňovce kde sa navrhuje 

zmena plochy technickej vybavenosti – miestnej komunikácie 

b) Riešiť kat. úz. Paňovce , extravilán, parc. Č. 284/49 , 284/50, 282/8 na samotnú 

výstavbu diela čističky odpadových vôd. Plánovaný záber je cca 600 m2. 

 

O zmenách, návrhoch a doplnkoch č. 4, k platnému ÚP z roku 2007 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. 9 zo dňa 03.06.2022 

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

Juhászovej na obstaranie zmien a doplnkov č. 4, k platnému  ÚP obce Paňovce z roku 

2007 v zmysle uvedeného odôvodnenia, resp. návrhu rozpísaného v zápisnici v bode 9, 

bod a – b. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov č. 4, 

k platnému ÚP obce Paňovce 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce Ing. Rozáliu Juhászovú 

zabezpečiť a začať proces obstarania zmien a doplnkov č. 4, k platnému ÚP obce  

Paňovce z roku 2007    

 



10. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 715/1 pre žiadateľa p. Ing. Jašša a p. 

Mgr. Jaššovej 

Starostka obce predložila  poslancom žiadosť o odkúpenie časti parcely 715/1 od Ing. Jašša 

s manželkou. Ide o zarovnanie hranice pozemku.  

 

Po prejednaní tohto bodu starostka obce dala 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. 10 zo dňa 03.06.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje podľa §9, ods.8, písm. b) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , predaj pozemku – parcely č.  715/1 

o výmere cca 63 m2, ktorý je vo vlastníctve obce    Paňovce  zapísaný na LV 978.   

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľnosti za kúpnu cenu  5,-/m2  o výmere 

určenú geometrickým plánom, ktorý dá vyhotoviť kupujúci. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce s prípravou kúpnej zmluvy    

na základe predloženého geometrického plánu. 

  

11. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 710/1 pre žiadateľa p. Ižola a  p. N.      

      Pribulovej 

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová informovala  poslancov o žiadosti na odkúpenie časti 

obecnej parcely na hlavnej ulici – t.j. tzv. predzáhradky.  

 

Po vysvetlení a pre jednaní žiadosti 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. 11 zo dňa 03.06.2022   

 



a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje podľa §9, ods.8, písm. b) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , predaj pozemku – parcely č.  715/1 

o výmere 52 m2, ktorý je vo vlastníctve obce    Paňovce  zapísaný na LV 883.   

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľnosti za kúpnu cenu  5,-/m2  o výmere 52 

m2, určenú geometrickým plánom č. 22/2022 vyhotovený GEODOC, Ing. J. Cerych. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce s prípravou kúpnej zmluvy    

na základe predloženého geometrického plánu. 

 

 

12. Informácia o projekte „Rekonštrukcia areálu MŠ“ a schválenie finančnej 

spoluúčasti    zo  strany obce 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová predložila poslancom možnosť získania financií na 

rekonštrukciu areálu materskej školy. Obec dala vypracovať projekt na rekonštrukciu vo výške 

25.639 € , s  5% spoluúčasťou obce. 

 

Po pripomienkach a rozprave 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. 12 zo dňa 03.06.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o projekte 

„Rekonštrukcia areálu MŠ“. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s výškou spolufinancovania projektu zo 

strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 1281,95 €. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o kóde výzvy: 

IROP-CLLD-QO72-512-004 a označenie príslušnej Aktivity: D2 s názvom: 

Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.  

 

13. Informácie o plnení projektových výziev: kanalizácia, prístrešok, pódium, cesta 

 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov  o projektoch , ktoré sú 

rozpracované . 

Kanalizácia – uskutočňujú sa zamerania, jednania s vlastníkmi pozemkov kde bude 

plánovaná čistička. 

Javisko – zmluva je podpísaná, čaká sa ešte na výsledok kontroly verejného 

obstarávania. 



Prístrešok pri TJ – približná investícia 8 tis. Eur, je potrebné zabezpečiť 8 m3 

borovicovej guľatiny, ktorú obci daruje PPS  Paňovce,  realizácia pravdepodobne na 

jeseň. 

Detské ihrisko – dokončené, bude slávnostne odovzdané, detské ihrisko bude určené 

pre deti do 10. rokov, v zimných mesiacoch bude uzavreté. 

            Po  rozprave 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. 13 zo dňa 03.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie o plnení projektových 

výziev v obci Paňovce. 

 

 

14. Rôzne (stavebný zákon odpadové hospodárstvo, exkurzia do BŠ, prezentácia IBV,..) 

Pred poslancami vystúpil p. Ing. Obsitos, ktorý predstavil poslancom zámer investičnej 

spoločnosti na realizáciu novej IBV . Tento zámer sa týka pôdy, ktorá leží v priestore medzi:  

pod Sivým kopcom, za posledným rodinným domom na Pizondore a potokom. Jedná sa 

o pozemok mimo zastavaného územia obce . Pozemok  je v extraviláne obce. Druh pozemku 

orná pôda, nachádzajúci sa na LV 573, parc. č. 178. Uviedol, že spoločnosť ktorú zastupuje, by 

chcela postaviť cca 20 rodinných domov. 

Poslanci uviedli, že sú ešte miesta v obci, ktoré sú vhodné na výstavbu rodinných domov, ani 

v územnom pláne sa nerátalo s výstavbou v tejto lokalite a tiež sa neplánuje rozšírenie 

intravilánu obce týmto smerom. 

Starostka obce informovala  poslancov: 

- s narábaním so stavebným odpadom, aké sú povinnosti občana pri búracích prácach 

- o exkurzii – výlete do Banskej Štiavnice 

- o programe obnovy dediny   

Po pripomienkach a rozprave 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. 14 zo dňa 03.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce nesúhlasí so zámerom výstavby novej IBV 

v katastrálnom území obce Paňovce. Na parcele parc. č. 178, na LV 573 KN-„E“, druh pozemku 

orná pôda.   

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 03.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie v bode Rôzne 

 

 

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.  

14. Určenie volebného obvodu  

Starostka obce informovala poslancov, že v našej obci v  sa má zvoliť 7   poslancov obecného 

zastupiteľstva,  takže budeme mať  jeden volebný obvod.   

O počte volebného obvodu dala starostka hlasovať.   

Po pripomienkach a rozprave 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. 16 zo dňa 03.06.2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z z.  o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. určuje volebné 

obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, 

a to: 1m volebný obvod.   

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

Overovatelia:   Peter Leško                                                   ....................................................... 



 

 

                         Roland Rác                                                    ...................................................... 

 

 

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

 

 

  V Paňovciach, 03.06.2022 

 


