ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného
dňa 9.6.2017
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

JUDr. Juraj Guzej
Mgr. Ján Bača
Jaroslav Antolík
Ing. Maroš Obrin
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Anton Oporoska
Jozef Dobranský
Zdenek Hajduk
Mgr. Darina Ševčíková

Ďalší prítomní: Ing. Ján Popaďák – kontrolór obce
Neprítomní:
Ing. Martina Havrišová

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie VZN
a) o organizácii miestneho referenda
b) o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany
4. Schválenie výstavby detského ihriska pri Materskej škole v Parchovanoch
5. Informácia o stave realizácie multifunkčného ihriska.
6. Prejednanie a schválenie úveru na výstavbu ČOV.
7. Schválenie spôsobu predaja a zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetkupozemku ( pri tzv. ,,bani“)
8. Prejednanie výzvy MV SR na miestne občianske poriadkove služby v obciach
Prítomnosťou MRK.
9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016.
10. Rôzne
11. Záver

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol JUDr. Juraj Guzej, starosta obce, ktorý následne
privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 9

poslancov, a teda OZ je uznášania schopné. Po privítaní starosta obce navrhol
za overovateľov zápisnice poslancov Jozef Dobranský, Mgr. Marián Hazuga. Poslanci OZ
hlasovali za program schôdze nasledovne:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené prípadne sa plnia.
Ad 3. Schválenie VZN
a) o organizácii miestneho referenda
b) o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany
Na návrh starostu obce poslanci odhlasovali schválenie VZN č.19 o organizácii miestneho
referenda.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Uznesením č. 155 bolo prijaté VZN č. 19.
Na návrh starostu obce poslanci odhlasovali schválenie VZN č. 20 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Parchovany.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Uznesením č. 156 bolo prijaté VZN č. 20.
Ad 4. Schválenie výstavby detského ihriska pri Materskej škole v Parchovanoch
Na návrh starostu obce poslanci odhlasovali schválenie výstavby detského ihriska pri
Materskej škole v Parchovanoch.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 157

8
0
0

Ad. 5. Informácia o stave realizácie multifunkčného ihriska
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave realizácie multifunkčného ihriska. Projekt je
predložený na schválenie na ÚV SR..
Ad 6. Prejednanie a schválenie úveru na výstavbu ČOV.
Na návrh starostu obce poslanci prerokovali a odhlasovali vstup starostu obce do rokovania
o výške úveru s bankou. Po zverejnení výšky úveru budú poslanci hlasovať o schválení/
neschválení úveru na ČOV.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 161

Ad. 7 Schválenie zámeru – predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Parchovany,
pozemok CKN 1097/2 a CKN 1097/3, zapísané na LV č.: 1051, KÚ Parchovany,
spôsobom priameho predaja.
Na návrh starostu obce poslanci odhlasovali schválenie spôsobu predaja a zámeru prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku- pozemku CKN 1097/2 a CKN 1097/3, zapísané na LV č.:
1051, KÚ Parchovany, spôsobom priameho predaja ( pri tzv. ,,bani“). Získané finančné
prostriedky budú použité výlučne na nákup ornej pôdy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

6
0
2- Ing. Anton Oporoska, Mgr. Darina Ševčíková

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 158
Ad. 8. Prejednanie výzvy MV SR na miestne občianske poriadkove služby v obciach
prítomnosťou MRK.
Na návrh starostu obce poslanci OZ schválili zapojenie sa do výzvy Úradu vlády SR na
miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK v počte 4 pracovníkov
platených z projektu s 5% spoluúčasťou obce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 159

8
0
0

Ad. 9 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016.
Na návrh starostu obce poslanci schválili záverečný účet obce za rok 2016.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 160

Ad 10. . Rôzne
a) Na žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Parchovany poslanci odhlasovali zámenu
pozemkov patriacich cirkvi: LV 1805 parcela 299/1 o výmere 192 m2
LV 808 parcela 739 registra C o výmere 940 m2
Za parcely vo vlastníctve obce:
LV nezaložený parcela 528 registra C o výmere 686 m2
Parcela 528 registra C o výmere 686m2 by tvorila súčasť kostola a slúžila by na bohoslužobné
účely.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 162
b) Návrh na zmenu rozpočtu: Na návrh starostu obce na zmenu rozpočtu za rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 3 z kapitoly:
Bežný rozpočet
Kap. 0760 z položky 636006 Údržba a oprava zdravotného strediska – 46 900,00eur
Presun na
Kapitálový rozpočet
Kap. 0760- na položku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska
46 900,00 eur.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
Týmto bolo prijaté uznesenie č. 163

8
0
0

c) Dodatok k VZN č. 17 O umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 164

d) Na základe žiadosti JUDr. Juraja Guzeja poslanci odsúhlasili žiadosť na odkúpenie
predzáhradky v cene 0,2655 za m2
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 165

e) Na základe žiadosti odpredaj pozemku p. Fedoročkovi poslanci odsúhlasili žiadosť na
odkúpenie predzáhradky.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 166

f) Na návrh zástupkyne starostu obce Mgr. D. Ševčíkovej preskúmať možnosti
finančného príspevku na prepravu Malej Parchovianky vo výške 300 eur, reagoval
starosta obce s tým, že preskúma možnosti finančného príspevku a následne bude
poslancov informovať.
g) Starosta obce poslancov informoval o plánovanej úprave terénu medzi gaštanmi na
Gaštanovej ulici po preverení finančných možností obce.
h) Starosta obce informoval poslancov o príprave členskej schôdze ohľadom ďalšieho
pôsobenia mužov v 4. lige a nedostatku hráčov v doraste.
i) Poslanec J. Antolik sa informoval na úpravu spodnej časti chodníka na Staničnej ulici.
Starosta obce informoval poslancov o prípravných prácach na projekte.

Ad. 11 Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ. Poďakoval sa poslancom za aktívnu účasť
a konštruktívne návrhy a pripomienky.

JUDr. Juraj Guzej, v.r.
starosta obce

V Parchovanoch dňa 9.6.2017
Za správnosť: Jozef Dobranský
Mgr. Marián Hazuga

Zapisovateľ: Mgr. Ján Bača

