
 

              Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Paňovce, konaného dňa 

16.12.2022   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 16:15 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  6 poslancov, z celkového počtu 7, takže je uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla a doplnila návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky  sp. zn.: 1023 /2022.  

Program: 

1. Otvorenie  

a) Schválenie programu  

b) Určenie overovateľov zápisnice  

c) Určenie zapisovateľa  

2. Zloženie sľubu poslanca  

3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Paňovce  

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Paňovce  

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

6. Informácia o stave k procesu VO k projektu Vodozádržné opatrenia v areáli KD“  

7. Informácia o stave rekonštrukcie žumpy v areáli KD  

8. Informácia o návrhu spolupráce na rok 2023 v oblasti prípravy neobmedzeného počtu 

žiadostí k projektovým zámerom – vypracovanie žiadosti  

9. Informácia PRV ohľadom rekonštrukcie interiéru KD  

10. Informácia k  zmenám a doplnkom č. 4 k ÚP ohľadom ČOV  

11. Informácia o stave prípravy Zmlúv o budúcej zmluve na nehnuteľnosti ohľadom 

prístupovej komunikácie k budúcej ČOV  

12. Rôzne  ( fašiangová zábava, informácie zo zasadnutia ZMOS,  zabíjačka, plán práce 

komisií,)  

13. Záver  



 

 

Za overovateľov boli navrhnutí : Lucia Komjátyová    a Ing. Róbert Komjáti - Nagy 

 

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:  6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  

Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,   

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 16.12.2022 

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. Zloženie sľubu poslanca  

3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Paňovce  

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Paňovce  

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

6. Informácia o stave k procesu VO k projektu Vodozádržné opatrenia v areáli KD“  

7. Informácia o stave rekonštrukcie žumpy v areáli KD  

8. Informácia o návrhu spolupráce na rok 2023 v oblasti prípravy neobmedzeného počtu 

žiadostí k projektovým zámerom – vypracovanie žiadosti  

9. Informácia PRV ohľadom rekonštrukcie interiéru KD  

10. Informácia k zmenám a doplnkom č. 4 k ÚP ohľadom ČOV  

11. Informácia o stave prípravy Zmlúv o budúcej zmluve na nehnuteľnosti ohľadom prístupovej 

komunikácie k budúcej ČOV  

12. Rôzne ( fašiangová zábava, informácie zo zasadnutia ZMOS,  zabíjačka, plán práce komisií) 

13. Záver  

 

 

 



b) Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje Luciu 

Komjátyovú a Ing. Róberta Komjáti – Nagya  

 

2. Zloženie sľubu poslanca  

 

Starostka obce Ing. Juhászová, vyzvala p. Slavomíra Holečka, aby zložil sľub poslanca. Po 

prečítaní sľubu, p. Holečko  ústne aj písomne potvrdil sľub. Zároveň mu starostka obce 

odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 5    Ing. Kristína Fazekasová, Martin Juhás,  Ing. Róbert Komjáti – 

Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 1 Slavomír Holečko  

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 16.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Slavomíra 

Helečka. 

 

 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Paňovce  

 

Starostka obce Ing. Juhászová zaslala poslancom návrh VZN 04/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Paňovce 

k preštudovaniu a k pripomienkovaniu. Oboznámila ich so zmenami, pre ktoré je potrebné 

schváliť nové   VZN . 

Po pre jednaní tohto  bodu, starostka obce dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko,  Martin Juhás,  

Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 

4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Paňovce. 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 

4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Paňovce. 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Paňovce  

 



Starostka obce Ing. Juhászová zaslala poslancom návrh VZN 05/2022 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Paňovce k preštudovaniu a k pripomienkovaniu. Oboznámila ich so zmenami , pre ktoré je 

potrebné schváliť nové   VZN, predložila rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa týkajú odvozu 

a spracovania odpadu.  

Po pre jednaní tohto  bodu, starostka obce dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,   Roland Rác 

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie č.   

05/2022 o  miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Paňovce 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.   

05/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Paňovce 

 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni  

 

Starostka obce Ing. Juhászová zaslala poslancom návrh VZN č. 06/2022 o výške príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni k preštudovaniu a k pripomienkovaniu. Oboznámila ich 

s nepriaznivou situáciou , pre ktoré je potrebné schváliť nové   VZN. 

Po pre jednaní tohto  bodu, starostka obce dala hlasovať. 

 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 5  zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 

06/2022  o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

 

 

 

 

 



b)   Obecné zastupiteľstvo Obce Paňovce  schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.  06      

/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

 

6. Informácia o stave k procesu VO k projektu Vodozádržné opatrenia v areáli KD“  

Starostka obce Ing. Juhászová oboznámila poslancov o danom projekte. Uviedla, že sa 

uskutočnil nový prieskum trhu. Oboznámila poslancov  o zabezpečení financovania 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré vzniknú predloženou ponukou.  

Po pre jednaní tohto bodu dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko,  Martin Juhás,  

Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie informáciu starostky obce 

uskutočnenú prieskumom trhu  na predmet zákazky s názvom: Vodozádržné opatrenia 

v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce, zadávanej postupom podľa § 117 ods. 1 zák. 

č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov, v rámci implementácie projektu 

s názvom: Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce, Operačný 

program. Kvalita životného prostredia, kód projektu ITMS2014+: 310021AXJ4   

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie informáciu o zrušení 

použiteľného postupu z dôvodu aktualizácie predpokladanej hodnoty zákazky o novom 

zadávaní zákazky 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje zabezpečenie financovania 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré vznikajú predloženou ponukou 

úspešného uchádzača nad rámec schválených celkových oprávnených výdavkov podľa 

uzavretej Zmluvy o NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/65,  

d) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce poveruje starostku obce na podpísanie zmluvy 

o dielo s úspešným uchádzačom  po ukončení verejného obstarávania.      

 

7. Informácia o stave rekonštrukcie žumpy v areáli KD  

 

Starostka obce Ing. Juhászová informovala poslancov  o spoločnej investícii na rekonštrukcii 

žumpy vo dvore KD. Nakoľko sa v rámci projektu bude upravovať dvor KD, preto bolo nutné 

pristúpiť k rekonštrukcii starej žumpy. Tá je spoločná tak pre COOP Jednotu, Pohostinstvo ako 

aj pre KD. Preto aj na jej financovaní  sa budú podieľať rovnakým dielom. 

Po pre jednaní tohto bodu, dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0 

  



 

Uznesenie č. 7 zo dňa 16.12.2022 

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

žumpy v areály KD. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so spolufinancovaní rekonštrukčných prác 

v 1/3 z celkových výdavkov. 

 

8. Informácia o návrhu spolupráce na rok 2023 v oblasti prípravy neobmedzeného počtu 

žiadostí k projektovým zámerom – vypracovanie žiadosti  

 

Starostka obce informovala poslancov o návrhu podnikateľského subjektu na spoluprácu 

v oblasti na poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, 

implementácie projektov v podobe externého manažmentu a poskytovanie s tým súvisiacich 

služieb. 

 Po pre jednaní tohto bodu dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko,  Martin Juhás,  

Ing. Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 16.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje podpísanie zmluvy  na spoluprácu v oblasti na 

poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, 

implementácie projektov v podobe externého manažmentu a poskytovanie s tým súvisiacich 

služieb. 

o spolupráci pri vypracovaní žiadostí k projektovým zámerom.  

 

 

9. Informácia o Programe rozvoja vidieka (PRV)  ohľadom rekonštrukcie interiéru KD  

 

Starostka obce informovala poslancov o možnosti získania financií na rekonštrukciu interiéru 

KD. Preto sa pristúpilo k vypracovaniu  projektu. Zároveň uviedla, že pristavaná časť KD nie 

je zapísaná v Katastri  nehnuteľností, čo je nutné čo najskôr urobiť. Bola už podaná žiadosť na 

základe vypracovaného GP a následne sa podala žiadosť o zápis do katastra nehnuteľnosti.  

Oboznámila poslancom s navrhovanými  stavebnými  a rekonštrukčnými  prácami v interiéri 

KD podľa projektovej dokumentácie. 

Po pre jednaní tohto bodu dala starostka hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,   

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 16.12.2022 



Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí so zameraním KD a jeho zapísaním do katastra 

nehnuteľností.  

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s podaním žiadosti na rekonštrukciu interiéru 

kultúrneho domu v obci Paňovce.  

 

10. Informácia z menám a doplnkom č. 4 k ÚP ohľadom ČOV  

 

Starostka obce Ing. Juhászová informovala poslancov o práci na zmenách a doplnkoch č. 4 

k územnému plánu ohľadom výstavbu budúcej ČOV.  

Po rozprave dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 10  zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie informáciu k zmenám  

a doplnkom č. 4  Územného  plánu obce Paňovce. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce konštatuje že bolo oboznámené s oznámením 

prerokovania pre verejnosť ohľadom zmien a doplnkov č.4 k Platnému územnému 

plánu obce Paňovce.   

 

11. Informácia o stave prípravy Zmlúv o budúcej zmluve na nehnuteľnosti ohľadom 

prístupovej komunikácie k budúcej ČOV  

 

Starostka obce Ing. Juhászová informovala poslancov o práci na zmenách a doplnkoch č. 4 

k územnému plánu ohľadom ČOV. Uviedla, že dotknutým vlastníkom nehnuteľností budú 

zaslané zmluvy o budúcej zmluve  pri riešení prístupovej cesty k ČOV. 

Po rozprave dala hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 16.12.2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie na vedomie informáciu o stave prípravy 

Zmlúv o budúcej zmluve na nehnuteľnosti ohľadom prístupovej komunikácie k budúcej 

ČOV. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 

na nehnuteľnosť uvedenú v článku I. bod.1 tejto zmluvy na výstavbu ČOV a prístupovú 

komunikáciu k budúcej ČOV. 

 



12. Rôzne ( fašiangová zábava, informácie zo zasadnutia ZMOS,  zabíjačka, plán práce 

komisií) 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Podracký, ktorý upozornil na dodržiavanie lehôt pri zverejňovaní 

návrhov VZN, aby boli dokumenty zverejňované nielen na web stránke obce, ale aj na úradnej 

tabuli. 

Starostka obce informovala poslancov o nariadení ZMOS pri zostavovaní rozpočtu – napr. 

zastaviť akúkoľvek výstavbu, rekonštrukcie z obecných financií, zastavenie dotácií, šetrenie 

energiou – vypínanie verejného osvetlenia. 

Ďalej informovala poslancov o obecnej zabíjačke, o príprave fašiangovej zábavy. Zároveň 

požiadala predsedov jednotlivých komisií, aby pripravili plán práce komisií na budúci 

kalendárny rok. 

 

Výsledky hlasovania : Za: 6    Ing. Kristína Fazekasová, Slavomír Holečko, Martin Juhás,  Ing. 

Róbert Komjáti – Nagy, Lucia Komjátyová , Tomáš Kozlai,    

Proti:  0 

Zdržali sa: 0  

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 16.12.2022 

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

 

 

 

13. Záver  

 

Starostka obce Ing. Rozália Juhászová  ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva o 18:00  hod. 

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

 

 

 

 

Zapísala:                                                             

Mgr. Monika Bačová 

 

Overovatelia: 

 

Lucia Komjátyová                    .................................................... 

 

 

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

 

 

    

    



                                                                           

Ing. Rozália Juhászová  

                                                                                     starostka obce 

 

 


