Zápisnica
zo 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch konaného 11.11.20 II
Prítomní:
Ing. Ján Hvozdík, starosta obce
Poslanci OZ:
Mgr. Ján Hvozdík
Ing. Ján Ivanoc
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
PaedDr. Jozef Tóth
Zdenek Hajduk
Michal Šimai
Neprítomní: Mgr. Marián Hazuga, Stanislav Tutko, Ing. Ján Popaďák - ospravedlnení
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hvozdík, starosta obce. Po privítaní
prítomných skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva, čím je splnená zásada uznášaniaschopnosti.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
PaedDr. Jozef Tóth
Zdenek Hajduk
V úvode zasadania bol poslancom predložený návrh programu rokovania. Vyhodnotenie plnenia
úloh z 3. riadneho zasadnutia bolo preverené taktiež v úvodnej časti. Poslanci následne schválili návrh
programu rokovania. Zasadanie sa riadilo podľa týchto bodov:
l. Otvorenie:
2. Príprava inventarizácie majetku obce.
3. Vyhodnotenie osláv 40. výročia vzniku folklórnej skupiny Parchovianka
4. Rôzne.
5. Diskusia
6. Záver
Kboduč.2
V rámci bodu boli prekonzultované otázky prípravy inventarizácie majetku za rok 2011.
Boli stanovené jednotlivé komisie včítane určenia členov komisií.
l. Hmotný investičný majetok:
l. Predseda komisie - PaedDr. Jozef Tóth
2.Člen komisie - Ing. Anton Oporoska
II. Drobný hmotný investičný majetok:
l. Predseda komisie - Mgr. Marián Hazuga

2. Člen komisie - Zdenek Hajduk

III. Peňažné prostriedky

na účtoch a v pokladni, pohľadávky a záväzky

l. Predseda komisie - Ing. Ján Ivanoc
2. Člen komisie - Michal Šimai

IV. Hmotný majetok za DP Parchovany

:

l. Predseda komisie - Stanislav Tutko
2. Člen komisie - Viera Zapachová

V. Pre miestnu časť Božčice:
1. Predseda komisie - Ing. Maroš Obrin
2. Člen komisie - Mgr. Ján Hvozdík

Starosta obce pripomenul
výsledkov inventarizácie.
Po prejednaní

potrebu

dodržania

termínu

tohto bodu, obecné zastupiteľstvo

inventarizácie

prijalo uznesenie

a potrebu

prejednania

12/2011 ( v prílohe zápisnice)

Č.

K bodu č.3
Vyhodnotenie osláv 40. Výročia vzniku folklórnej skupiny.
Oslavy prebehli v súlade so stanoveným programom osláv. /Program bol stanovený na mimoriadnych
stretnutiach poslancov, tiež na stretnutiach so zástupcami súboru Parchovianka,
ktoré sa konali v
6.7. a 8. mesiaci 2011.
V diskusii starostu obce a poslancov
bolo na záver skonštatované,
že oslavy boli dobre pripravené
a výsledkom prípravy bol očakávaný dobrý priebeh osláv.
Po prejednaní

tohto bodu, obecné zastupitel'stvo

prijalo uznesenie

13/20 II ( v prílohe zápisnice)

Č.

K bodu č.4 (5).
V rámci bodu boli rozobraté otázky v súvislosti s prenajatými pozemkami a problémami prenajimatel'ov
s možnosťou využívania celkových prenajatých plôch.
Bolo rozhodnuté, že na pozemkoch za Staničnou ulicou sa prevedie priesek konárov a stromov,
ktoré zatieňujú pol'nohospodársku
pôdu.
Po vyčerpaní programu zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Parchovanoch
sa starosta obce
poďakoval všetkým poslancom
za aktívny prístup k riešeniu problémov obce a zasadnutie ukončil
Po prejednaní

tohto bodu, obecné zastupitel'stvo

prijalo uznesenie

Č.

14/20 l I ( v prílohe zápisnice)
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Ing. Ján
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starosta obce
Za správnosť:
Ing. Ján Tvanoc

