
 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

21.10.2022   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.: 973 /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 3. štvrťrok 2022 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových  položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

5. Informácia – Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD a.s. 

6. Informácia – Návrh kúpnej zmluvy SVP 

7. Informácia z verejnej elektronickej  aukcie na dodávky ceny plynu pre samosprávy 

8. Informácia ohľadom projektov – stav plnenia, plnenie , návrhy na nové plnenie 

9. Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky za rok 2021 

10. Rôzne (informácia ŠJ, platba za plyn, elektrinu, vodu , dotácie) 

11. Záver 

 

Za overovateľov boli navrhnutí : Ing. Róbert Komjáti – Nagy   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, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   

Peter Leško,   Ing. Roman Ujco 

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 21.10.2022 

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 3. štvrťrok 2022 

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových  položiek na bežnom a 

kapitálovom účte 

5. Informácia – Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD a.s. 

6.  Informácia – Návrh kúpnej zmluvy SVP 

7. Informácia z verejnej elektronickej  aukcie na dodávky ceny plynu pre samosprávy 

8. Informácia ohľadom projektov – stav plnenia, plnenie , návrhy na nové plnenie 

9. Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky za rok 2021 

10. Rôzne (informácia ŠJ, platba za plyn, elektrinu, vodu , dotácie) 

11. Záver 

 

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

Komjáti – Nagya  a Tomáša  Kozlaiho 

 

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.6 b) c)  zo dňa 07.09.2022 – plnenie trvá 

Uznesenie č.7 a) zo dňa 07.09.2022 – plnenie trvá 

Uznesenie č.7 b) zo dňa 07.09.2022 – možnosť zníženia príspevku v MŠ a ZŠ nie je možné, 

nakoľko platí prijaté VZN. Zmena je možná len pri zmene VZN. 

 

 



O  plnení uznesení  dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania :  

 Za  :  5  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 21.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa 07.9.2022  sú splnené alebo sú v štádiu plnenia. 

 

 

3. Plnenie rozpočtu  za 3.štvrťrok 2022 

Starostka obce Ing. Juhászová preposlala poslancom plnenie rozpočtu za  3. štvrťrok 2022. 

Uviedla , že na  položkách  sú navýšené rozpočtované sumy, ktoré sú dôsledkom zvýšenia cien 

služieb a materiálu. Poslanci po pre jednaní plnenia rozpočtu sa dohodli o potrebe presunúť 

finančné prostriedky z jednotlivých položiek v rámci práva starostu presúvať finančné 

prostriedky do 500 €. 

Po pre jednaní tohto bodu,  dala starostka hlasovať.   

 

Výsledky hlasovania :  

 Za  :  5  Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 21.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok  2022. 

 

4. Presun finančných prostriedkov  v rámci rozpočtových položiek na bežnom 

a kapitálovom účte 

 

Presun finančných prostriedkov na bežnom účte  : 

1.  z položky 614 000 odstupné - 1650 € na položku 633 006 rigol Vakárňa + 1650 € 

2. z položky 614 000 odmeny  - 1000 € na položku 633 016 repre čerpanie + 1000 € 

3. z položky 614 000 odstupné -  1550 € na položku 637 005 vypracovanie žiadosti 

 

Výsledky hlasovania :  

 Za  :    Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



 

Uznesenie č. 4 zo dňa 21.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje presun finančných prostriedkov v bežnom 

rozpočte. 

 

  

5.  Informácia – Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD a.s. 

 

Starostka obce oboznámila poslancov o tom, že v novej IBV bol uložený elektrický kábel na 

obecnom pozemku. Preto je nutné podpísať s VSD zmluvu o zriadení vecného bremena 

uzatvorenú podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. medzi zmluvnými stranami Obec 

Paňovce, sídlo Paňovce č. 95, 044 71 Čečejovce,  SR v zastúpení Ing. Rozália Juhászová, 

starostka obce a Vychodoslovenská distribučná, a.s., sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice  

v zastúpení Ing. Jaroslav Hrušč riaditeľ divízie Sieťový obchod . 

 Po prejednaní tohto bodu, dala starostka obce hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za:  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5  zo dňa 21.10.2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena uzatvorenú podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. medzi zmluvnými 

stranami Obec Paňovce, sídlo Paňovce č. 95, 044 71 Čečejovce,  SR v zastúpení Ing. Rozália 

Juhászová, starostka obce a Vychodoslovenská distribučná, a.s., sídlo Mlynská 31, 042 91 

Košice  v zastúpení Ing. Jaroslav Hrušč riaditeľ divízie Sieťový obchod, ktorej predmetom je 

k.ú. Paňovce parc. č. 437/3 „C“KN TTP 381m2, LV 883 a parc. č. 717 „C“ KN zastavaná 

plocha a nádvorie, 1629 m2, LV 883,  strpieť umiestnenie elektro – energetického zariadenia 

v rozsahu GP pod č. G1 202/2022.   

 

6. Informácia – Návrh kúpnej zmluvy SVP 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov o ponuke SVP na odkúpenie  

starého koryta potoka v kat.úz. Paňovce. Vysporiadanie starého koryta potoka môže do 

budúcna uľahčiť lepšie využitie častí obce. SVP ponúka na odkúpenie  

- parcela registra KN C č. 719/1 s výmerou 1037 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

-    parcela registra KN C č. 719/3 s výmerou   124 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

- parcela registra KN C č. 719/8 s výmerou   255 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

 

 



zapísaných na LV č. 128, vedenom Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom, 

spoluvlastnícky podiel 1/1. Kúpna cena vo výške 23 080,80 €  ku ktorej budú pripočítané 

náklady  súvisiace s uzatvorením tejto zmluvy vo výške 91,20 € vrátane DPH a poplatok za 

návrh na vklad  do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 €. Celková výška ceny  vrátane 

poplatkov 23 238,00 €.  Z  dôvodu energetickej krízy a nedostatku finančných prostriedkov  sa   

navrhlo    kúpu pozemkov rozdeliť na dve sčasti a na dve kúpne zmluvy.  

Uzatvoriť kúpnu zmluvu v nasledujúcom rozsahu.  

V kalendárnom roku 2023 kúpiť do svojho výlučného vlastníctva: 

-    parcela registra KN C č. 719/3 s výmerou   124 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

- parcela registra KN C č. 719/8 s výmerou   255 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

 a  

V kalendárnom roku 2024 kúpiť do svojho výlučného vlastníctva: 

- parcela registra KN C č. 719/1 s výmerou 1037 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

 

Po rozprave dala starostka obce hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania 

Za: :  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,  Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 6 zo dňa 21.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí  s podpisom kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami 1/SR, 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava – 

mestská časť Ružinov, konajúci prostredníctvom JUDr. Jozef Krška, generálny riaditeľ 2/Obec 

Paňovce, sídlo Paňovce 95, 044 71 Paňovce , konajúci prostredníctvom Ing. Rozália Juhászová. 

z  dôvodu energetickej krízy a nedostatku finančných prostriedkov.  

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 21.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s kúpnou cenou  – starého koryta potoka podľa ponuky z kúpnej 

zmluvy  č. 3297/2022/3 za  týchto podmienok:    

Obec Paňovce v kalendárnom roku 2023 plánuje kúpiť do svojho výlučného vlastníctva: 

-    parcela registra KN C č. 719/3 s výmerou   124 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

- parcela registra KN C č. 719/8 s výmerou   255 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

za cenu 6147,38 €,  vrátane poplatkov 

 a  

v kalendárnom roku 2024 plánuje kúpiť do svojho výlučného vlastníctva: 

- parcela registra KN C č. 719/1 s výmerou 1037 m2, druh pozemku ostatné plochy,  

- za cenu 16 820,14 € vrátane poplatkov. 



 

 

 

7.  Informácia z verejnej elektronickej  aukcie na dodávky ceny plynu pre samosprávy 

 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov o konaní verejnej aukcie na cenu 

plynu. Pre obec bola dohodnutá cena 184,5 €/MWh   + DPH a poplatky, pri dodržaní 

celoročného odberu 168 MWh od 01.12.2022.  Do tohto odberu sú zahrnuté 4 odberné miesta 

a to: OcÚ, ZŠ +MŠ, ŠJ a KD.  

Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania 

Za: :  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 8 zo dňa 21.10.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  dohodnutú cenu plynu pre Obec 

Paňovce od 01.12.2022. 

 

 

8.  Informácia ohľadom projektov – stav plnenia, plnenie , návrhy na nové plnenie 

 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov  o rozpracovaných projektoch 

- Javisko –  ak sa nájde dodávateľ, ktorý bude vedieť zrealizovať projekt podľa rozpočtu, 

napriek tomu že ceny stavebného materiálu sú vyššie. 

- Tribúna na ihrisku  - je vo fáze ukončenia, zostáva pripraviť vyúčtovanie a odoslať. 

- Drevená studňa – pracuje sa na príprave projektu a jeho realizácii 

- KD -   rozšírenie KD v minulosti nebolo zaevidované v katastri, pre podávanie 

projektov je potrebné budovu zamerať a zapísať. Potom je možné sa uchádzať 

o projekty z Plánu obnovy. 

- Projekt z PRV na  rekonštrukciu interiéru KD v sume cca 31500 € sa bude obec 

uchádzať.  

- Areál MŠ – projekt na rekonštrukciu areálu MŠ vo výške 61 694,16 €, ý ktorá zahŕňa 

nové oplotenie, výmenu  svetiel  a uplnú rekonštrukciu vonkajšieho areálu s novými 

detskými prvkami. Spoluúčasť obce bude v sume 3084,70 € čo je   5% z celkových 

oprávnených výdavkov.  

- Vodozádržné opatrenia pri KD – je potrebné nové verejné obstarávanie. 

Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania 

Za: :  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,    Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 



Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 9 zo dňa 21.10.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  informácie o projektoch – 

Javisko,  Tribúna, Studňa, Vodozádržné opatrenia v KD, rekonštrukcia MŠ. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje 5% výšku spolufinancovania projektu 

s názvom „Rekonštrukcia MŠ“  zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 

vo výške 3084,70 €.  

 

 

9.  Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky za rok 2021 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov o novom zápise do kroniky obce 

Paňovce za rok 2021. Správu predložila kronikárka obce Eva Seligová.   

Po pripomienkach a rozprave dala starostka hlasovať. 

Výsledky hlasovania 

Za: :  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,    Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 10 zo dňa 21.10.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľujú zápis do kroniky obce Paňovce. 

 

 

10. Rôzne (informácia ŠJ, platba za plyn, elektrinu, vodu , dotácie) 

Starostka obce Ing. Juhászová Rozália informovala poslancov  o zvyšovaní cien energií, ktoré 

budú mať dopad aj na finančnú situáciu Obce Paňovce. Predovšetkým na školskú jedáleň, MŠ, 

ŠJ a samotnú obec. Starostka obce sa vyjadrila, že nás čaká veľmi tažký rok, ktorý musíme 

prežiť.   

Kontrolór odporučil neposkytovať dotácie spoločenským organizáciám v obci za tejto situácie 

– energetická kríza, tiež aj z dôvodu, že obec začne nový kalendárny rok s rozpočtovým 

provizóriom. Obecný rozpočet na nový kalendárny rok sa bude schvaľovať až v roku 2023. 

 Poslanci navrhli zorganizovať Katarínsku zábavu v spolupráci so všetkými organizáciami 

v obci. 

 

 

 

Výsledky hlasovania 



Za: :  5 Slavomír Holečko, Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Tomáš Kozlai,   Peter Leško,   Ing. 

Roman Ujco 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 11  zo dňa 21.10.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie  informácie uvedené v bode Rôzne. 

 

 

11. Záver 

Starostka obce sa poďakovala odchádzajúcim poslancom za korektné rokovania a spoluprácu 

počas volebného obdobia, poslancom ktorí opäť kandidujú, popriala veľa úspechov vo voľbách.  

 

Starostka obce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončila  o 18:00 hod. 

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

Zápisnicu  vyhotovil   zapisovateľ:    Mgr. Monika Bačová   

 

 

Overovatelia:  

Ing. Róbert Komjáti - Nagy                                                ....................................................... 

 

 

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

 

 

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

 

  V Paňovciach, 21.10.2022 

 

 

 


