
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

07.09.2022   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 17:00 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  ...... poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky  sp. zn.: 933 /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. Plnenie rozpočtu  za 1.polrok 2022 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových  položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

5. Prerokovanie a schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

6.  Informácie o projektoch  

a) Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií 

financovaných z rozpočtu obce (tribúna, prístrešok, MK, betónová šachta, vstup na 

ihrisko, odvodňovací rigol, vodozádržné opatrenia KD) 

b) Prerokovanie k prijatiu úveru k projektu na výstavbu Javiska obce Paňovce 

c) Informácia k výzve od MŠVVaŠ SR k názvu výzvy : Zvýšeniu kapacít MŠ 

7. Rôzne ( klimatizácia, žiadosť, cena obecných pozemkov, farská záhrada, dovolenka,) 

 

Za overovateľov boli navrhnutí : Ing. Roman Ujco, Slavomír Holečko 

 

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 07.09.2022 

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. Plnenie rozpočtu  za 1.polrok 2022 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových  položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

5. Prerokovanie a schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

6.  Informácie o projektoch  

a) Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií 

financovaných z rozpočtu obce (tribúna, prístrešok, MK, betónová šachta, vstup na 

ihrisko, odvodňovací rigol, vodozádržné opatrenia KD) 

b) Prerokovanie k prijatiu úveru k projektu na výstavbu Javiska obce Paňovce 

c) Informácia k výzve od MŠVVaŠ SR k názvu výzvy : Zvýšeniu kapacít MŠ 

7. Rôzne ( klimatizácia, žiadosť, cena obecných pozemkov, farská záhrada, dovolenka ) 

 

 

b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Ing. Romana 

Ujca a Slavomíra Holečka.  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2022  oboznámila prítomných 

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

zastupiteľstva boli splnené.  

Uznesenie č.10 zo dňa 03.06.2022 – plnenie trvá. 



 

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 03.06.2022  sú splnené.  

 

 

3. Plnenie rozpočtu  za 1.polrok 2022 

Starostka obce Ing. Juhászová preposlala poslancom plnenie rozpočtu za 1. polrok 2022. 

Uviedla , že na viacerých položkách  sú navýšené rozpočtované sumy, ktoré sú dôsledkom 

zvýšenia cien služieb a materiálu. Poslanci po prejednaní plnenia rozpočtu sa dohodli o potrebe 

presunúť finančné prostriedky z jednotlivých položiek. 

Po prejednaní 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. 3 zo dňa 07.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  plnenie rozpočtu za 1.polrok 2022 . 

 

 

4. Presun finančných prostriedkov  v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

 

Presun finančných prostriedkov na položky: 

633002  Topset programy                                                  + 700 € 

635006  Údržba verejných priestr. – zeleň                         +400 € 

637001  OcU – školenia , kurzy                                         +500 € 

637004  Detské ihrisko – práce navyše                            +1000 € 

637005  Verejné obstarávanie                                            + 400 € 

637005  Vypracovanie žiadostí                                         + 500 € 

637012  Banka – poplatky                                                  +500 € 

637004 Žumpa – vývoz                                                      +250 € 



635004  VO – údržba                                                          +250 € 

632001  KD – elektrina                                                       +200 € 

632001  DS – elektrina                                                       +100 € 

611        MŠ – odmeny                                                        +500 € 

611        ZŠ – odmeny                                                         +900 € 

633006  ZŠ – údržba materiál                                             +700 € 

611         ŠK – odmeny                                                        +150 € 

633006  ŠJ – všeobecný materiál                                      +1000 € 

637004  ŠJ -vývoz žumpy                                                   +300 € 

Spolu:                                                                                   8350 € 

 

 Presun z položiek:  

633006  Kalendáre                                                            -1000 € 

633006  OcU – všeobecný materiál                                    -300 € 

633006  Kancelárske potreby                                             -400 € 

633015  PHM – benz.do kosačky                                      -200 € 

635004  Údržba kosačiek                                                   -400 € 

637005  Projekty vypracovanie                                       -1400 € 

637015  Poistenie majetku                                                 -200 € 

637027  DVP – dohoda DS                                                -100 € 

611        MŠ – mzdy                                                           -500 € 

611         ZŠ – mzdy z obecných                                        -900 € 

635006  ZŠ – údržba budovy                                             -300 € 

611        ŠK – mzdy                                                            -150 € 

642002  Dotácia DHZ                                                       -500 € 

642002  Dotácia PZ Platan                                               -1000 € 

642002  Dotácia TJ                                                           -1000 € 

Spolu:                                                                              - 8350 € 

 

Presuny – kapitálový roupočet 

 

717001  Realizácia nová IBV                                           +5750 € 

714004  TJ – nákup kosačky                                             +4500 € 

717001  Realizácia VO Kertaj                                             +300 € 

717001  Obecná kom. za kostolom                                  +15000 € 

717002  TJ – rekonštrukčné práce                                     +6100 € 

717002  ŠJ – rekonštrukcia                                                +4600 € 

717001  Dr. tribúna – koloseum                                         +2000 € 

717002  Rek. – dažďová priekopa                                      +1000 € 

Spolu                                                                                 39250 € 

 

Zberný dvor                                                                         -1000 € 

Nákup pozemkov                                                                 -7550 € 

Kanalizácia – zamerania                                                      -3000 € 



Nová HZ                                                                              -15000 € 

Zvonica na cintoríne                                                              -1500 € 

Javisko – spoluúčasť                                                            -11200 €   

Spolu:                                                                                 - 39250 €                                                          

           

 

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 07.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje presun finančných prostriedkov v bežnom 

a kapitálovom rozpočte: 

 

633002  Topset programy                                                  + 700 € 

635006  Údržba verejných priestr. – zeleň                         +400 € 

637001  OcU – školenia , kurzy                                         +500 € 

637004  Detské ihrisko – práce navyše                            +1000 € 

637005  Verejné obstarávanie                                            + 400 € 

637005  Vypracovanie žiadostí                                         + 500 € 

637012  Banka – poplatky                                                  +500 € 

637004 Žumpa – vývoz                                                      +250 € 

635004  VO – údržba                                                          +250 € 

632001  KD – elektrina                                                       +200 € 

632001  DS – elektrina                                                       +100 € 

611        MŠ – odmeny                                                        +500 € 

611        ZŠ – odmeny                                                         +900 € 

633006  ZŠ – údržba materiál                                             +700 € 

611         ŠK – odmeny                                                        +150 € 

633006  ŠJ – všeobecný materiál                                      +1000 € 

637004  ŠJ -vývoz žumpy                                                   +300 € 

Spolu:                                                                                   8350 € 

 

 Presun z položiek:  

633006  Kalendáre                                                            -1000 € 

633006  OcU – všeobecný materiál                                    -300 € 

633006  Kancelárske potreby                                             -400 € 

633015  PHM – benz.do kosačky                                      -200 € 

635004  Údržba kosačiek                                                   -400 € 

637005  Projekty vypracovanie                                       -1400 € 

637015  Poistenie majetku                                                 -200 € 

637027  DVP – dohoda DS                                                -100 € 



611        MŠ – mzdy                                                           -500 € 

611         ZŠ – mzdy z obecných                                        -900 € 

635006  ZŠ – údržba budovy                                             -300 € 

611        ŠK – mzdy                                                            -150 € 

642002  Dotácia DHZ                                                       -500 € 

642002  Dotácia PZ Platan                                               -1000 € 

642002  Dotácia TJ                                                           -1000 € 

Spolu:                                                                              - 8350 € 

 

Presuny – kapitálový roupočet 

 

717001  Realizácia nová IBV                                           +5750 € 

714004  TJ – nákup kosačky                                             +4500 € 

717001  Realizácia VO Kertaj                                             +300 € 

717001  Obecná kom. za kostolom                                  +15000 € 

717002  TJ – rekonštrukčné práce                                     +6100 € 

717002  ŠJ – rekonštrukcia                                                +4600 € 

717001  Dr. tribúna – koloseum                                         +2000 € 

717002  Rek. – dažďová priekopa                                      +1000 € 

Spolu                                                                                 39250 € 

 

Zberný dvor                                                                         -1000 € 

Nákup pozemkov                                                                 -7550 € 

Kanalizácia – zamerania                                                      -3000 € 

Nová HZ                                                                              -15000 € 

Zvonica na cintoríne                                                              -1500 € 

Javisko – spoluúčasť                                                            -11200 €   

Spolu:                                                                                 - 39250 €                                                          

           

 

  

5. Prerokovanie a schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  

 

Starostka obce oboznámila poslancov o potrebe navýšenia príspevku za dieťa v materskej 

škole. Obec financuje všetky výdavky, ktoré sú spojené s fungovaním MŠ. Príspevok , ktorý 

vyzbiera pre MŠ, sa v celej výške sa preinvestuje na hračky, materiál a drobné zariadenia pre 

deti.   

Zároveň poslanci navrhli zvýšiť príspevok na 15 €/ mesiac pre deti, ktoré majú trvalý pobyt 

v obci. Pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci navrhli sumu 25 €/meiac. 

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. 5  zo dňa 07.09.2022  

a) Zastupiteľstvo obce Paňovce prerokovalo VZN č. 03/2022 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v MŠ 

b) Zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje VZN č. 03/2022 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v MŠ vo výške 15 €/mesiac pre deti s trvalým pobytom v obci a na 25 €/mesiac 

pre deti bez trvalého pobytu. 

 

6. Informácie o projektoch 

 

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

rozpracované . 

Javisko – nakoľko rozpočet ktorý bol vypracovaný v roku 2018,  nepostačuje na 

realizáciu javiska. Spoluúčasť obce by bola vo výške 51 700 € čo je vysoká suma, preto 

poslanci navrhli realizovať stavbu po častiach, čiže najprv základovú platňu a v ďalších 

rokoch pokračovať v realizácii. 

Tribúna –  predpokladané výdavky budú cca 6000,- €,( z toho dotácia 4000 € od KSK) 

realizácia koncom septembra,         starostka obce sa poďakovala za doterajšiu pomoc 

pri príprave materiálu. 

Prístrešok pri TJ –  je potrebné zabezpečiť 5-6 m3/80 € borovicovej, alebo smrekovej  

guľatiny (500,- €), doprava (200 €), je potrebné zaplatiť porez a dopravu materiálu do 

Paňoviec. 

Cesta za kostolom – odvodnenie by malo vyústiť do potoka, majitelia pozemkov nemajú 

námietky, predpokladané výdavky 55 tis.,  

Betónová vodomerná šachta -zároveň sa do cestného telesa zabuduje betónová 

vodomerná šachta a vodovodné prípojky od betónovej šachty si budú hradiť jednotlivci 

z vlastných prostriedkov. 

Vstup na ihrisko – na katastrálnom úrade bol prevod pozemku  zaevidovaný a vklad 

povolený.  

Rigol – po realizácii úpravy priekopy na Valkarni,  ostalo 60 ks tvárnic = 18-19 m , 

ktoré by sa použili na úpravu dažďovej priekopy pri V. Gálovi, na spevnenie brehu 

priekopy na Valkarni,  sú potrebné kocky 320 ks = 1600 € s dopravou, 36 kociek – by 

sa opäť použilo pri V. Gálovi. 

Vodozádržné opatrenia – dokumenty boli predložené k podpísaniu zmluvy, je potrebné 

vyzvať dodávateľa na prebratie stavby, ale nakoľko realizátor odstupuje od zmluvy, je 

potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie  Rozpočet na realizáciu bol vo výške  

52604 , v dôsledku zvýšenia cien stavebného materiálu bolo potrebné  navýšenie o 20% 

, čiže na 62604 €. 

Zvýšenie kapacity MŠ – informácia o výzve na rozšírenie priestorov MŠ. 

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. 6 zo dňa 07.09.2022 

 

 a)   Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informácie o plnení projektových 

výziev v obci Paňovce. 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Juhászovú o predloženie rozpočtu na  

základovú platňu javiska do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva. 

 c) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Juhászovú  s vypracovaním projektovej 

dokumentácie na rozšírenie kapacít a prístavbu školskej jedálne v MŠ. 

 

 

7. Rôzne  

 

a) Starostka obce Ing. Juhászová informovala  poslancov o potrebe riešenia horúcich letných 

dní na pracovisku, t.j. o montáži klimatizácie do priestorov kancelárií obecného úradu. 

Predložila dve ponuky v cene 7000,- € a 5000,- €. 

    b) Starostka obce predložila žiadosť RNDr. Moniky Guľkovej o zníženie výšky     príspevku   

do MŠ 

c) Poslanci obecného zastupiteľstva  navrhli zvýšiť cenu obecného pozemkov na predaj na 

10€/m2 v prípade vysporiadania predzáhradiek. 

d) Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zistiť či je možnosť odkúpiť časť farskej záhrady, 

ktorá by slúžila ako cesta 

e) Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli starostke obce Ing. Juhászovej v prípade 

nevyčerpaných dovoleniek, aby 21 dní vyčerpala do konca volebného obdobia a 20 dní 

navrhujú preplatiť. 

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. 7 zo dňa .2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce navrhuje vypracovať ďalšiu ponuku na inštaláciu 

klimatizácie  v kanceláriách Obecného úradu 

b) Obecné zastupiteľstvo navrhuje prešetriť  či je možné zníženie príspevku do MŠ ak 

tento príspevok je určený VZN 

c) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce o prešetrenie predaja farskej záhrady. 



d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku  predajnej ceny obecných pozemkov na 10 

€/m2. 

e) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením náhrady platu starostky obce Ing. Rozálie 

Juhászovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 v rozsahu 20 dní. 

 

 

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

zastupiteľstva obce ukončila obce o 19:15 hod. 

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

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:   Ing. Roman Ujco                                                   ....................................................... 

 

 

                         Slavomír Holečko                                                  ...................................................... 

 

 

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

 

  V Paňovciach, 07.09.2022 

 

 


