ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného
dňa 29.9.2017
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

JUDr. Juraj Guzej
Mgr. Ján Bača
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
Jozef Dobranský
Zdenek Hajduk
Mgr. Darina Ševčíková
Ing. Martina Havrišová

Ďalší prítomní: Ing. Ján Popaďák – kontrolór obce
Neprítomní:
Mgr. Marián Hazuga, Jaroslav Antolík
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru priameho predaja pozemkov na Krížnej ulici,
schválenie prevodu vlastníctva a schválenie zmluvy
4.Schválenie zmluvy na odpredaj pozemkov ( predzáhradiek ) na Gaštanovej ulici .
5.Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športu .
6. Informácia o stave realizácie ČOV.
7. Informácia o zrušení výzvy na výstavbu MFI schválenie výstavby MFI vo vlastnej réžii
8. Schválenie dodatku k uzneseniam:
a) č. 147 na rozšírenie parkoviska v miestnej časti Božčice pri kostole
b) č. 148 na výstavbu parkoviska rozšírením miestnej komunikácie na Športovej ulici
a na Hlavnej ulici pred vstupnou bránou do parku
c) č. 146 na výstavbu chodníka k materskej škole
9. Schválenie výstavby amfiteátra
10. Prejednanie výstavby vodovodu na Krížnej ulici k stavebným pozemkom.
11. Prejednanie výstavby bytov nižšieho štandardu na Poľnej ulici- schválenie zapojenia
sa do výzvy na podanie žiadosti o NFP ( podľa vyhlásenia výzvy).
12. Rôzne
13. Záver.
Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol JUDr. Juraj Guzej, starosta obce, ktorý na úvod
privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 7
poslancov, a teda OZ je uznášania schopné. Po privítaní starosta obce navrhol

za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Martinu Havrišovú a Ing. Maroša Obrina. Poslanci
OZ hlasovali za program schôdze nasledovne:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia.
Ad 3. Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru priameho predaja pozemkov na Krížnej
ulici, schválenie prevodu vlastníctva a schválenie zmluvy
Starosta obce informoval poslancov, že na základe zverejneného zámeru priameho predaja majetku
obce Parchovany – pozemky na ulici Krížnej, bolo predložených celkovo osem ponúk. O pozemok
s parc. číslom 15/9 sa uchádzali dvaja záujemcovia. V tomto prípade komisia navrhla odpredať
pozemok záujemcovi s vyššou cenovou ponukou, nakoľko toto bolo jediným kritériom hodnotenia
ponúk. Zároveň starosta obce oboznámil poslancov so znením návrhu kúpnej zmluvy.
Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie
cenových ponúk záujemcov a schvaľuje prevod vlastníctva pozemkov na Krížnej ulici v k. ú.
Parchovany:

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 190
Ad 4. Schválenie zmluvy na odpredaj pozemkov ( predzáhradiek ) na Gaštanovej ulici
Starosta obce oboznámil poslancov so znením kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov –
predzáhradiek na ulici Gaštanovej.
Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov- predzáhradiek na
Gaštanovej ulici.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 191

Ad. 5. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športu
Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy k projektu s názvom „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole
Parchovany a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov t.j. 13 611,70 €.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 192
Ad 6. Informácia o stave realizácie ČOV
Starosta obce informoval poslancov o stave realizácie ČOV – projekt je hotový stavebné
povolenie bude vybavené do konca .11.2017.
Ad 7. Informácia o zrušení výzvy na výstavbu MFI
Starosta obce informoval poslancov o zrušení výzvy na výstavbu multifunkčného ihriska
vládou SR. Poslanci Mgr. Darina Ševčíková, Mgr. Ján Bača, Zdenek Hajduk, Ing. Anton
Oporoska sa vyjadrili, že MFI je potrebná, ale výstavbu MFI treba odložiť nakoľko projekt je
platný 3 roky- počkať na ďalšiu výzvu ministerstva a peniaze využiť na výstavbu ČOV, čím
by sa znížila výška úveru na ČOV.
Ad. 8. Schválenie dodatku k uzneseniam:
Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo dodatky k uzneseniam:
a) č. 147 na rozšírenie parkoviska v miestnej časti Božčice pri kostole
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 193
b) č. 148 na výstavbu parkoviska rozšírením miestnej komunikácie na Športovej ulici
a na Hlavnej ulici pred vstupnou bránou do parku
Hlasovanie:

za:
proti:

7
0

zdržal sa:

0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 194
c) č. 146 na výstavbu chodníka k materskej škole
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 195

Ad. 9 Schválenie projektovej dokumentácie a prípravy rozpočtu na výstavbu amfiteátra
Poslanci Mgr. Ján Bača, Zdenek Hajduk, Mgr. Darina Ševčíková skonštatovali, že amfiteáter
je potrebný, ale navrhli odložiť výstavbu amfiteátra na neskorší termín a peniaze využiť na
zníženie úveru na ČOV.
Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo hlasovalo o schválení projektovej dokumentácie
a prípravy rozpočtu na výstavbu amfiteátra.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

3
0
4- Mgr. Ján Bača, Ing. Anton Oporoska, Zdenek Hajduk,
Mgr. Darina Ševčíková

Týmto bolo uznesenie neprijaté.

Ad. 10 Prejednanie výstavby vodovodu na Krížnej ulici k stavebným pozemkom
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo potrebe výstavby vodovodu na Krížnej ulici
k stavebným pozemkom a potrebu napojiť na verejný vodovod občanov už bývajúcich na
tejto ulici- rodina Jakabových a Žotaniových.
Ad. 11 Prejednanie výstavby bytov nižšieho štandardu na Poľnej ulici- schválenie
zapojenia sa do výzvy na podanie žiadosti o NFP ( podľa vyhlásenia výzvy)
Na návrh starostu obce poslanci schválili zapojenie sa do výzvy na podanie žiadosti o NFP na
výstavbu bytov nižšieho štandardu na Poľnej ulici.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Týmto bolo schválené uznesenie č. 196.

5
0
2- Zdenek Hajduk, Mgr. Ján Bača

Ad. 12 Rôzne
predaj nehnuteľnosti, podľa predloženého
geometrického plánu, a to pozemku (predzáhradky),
nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Parchovany, parcelné číslo: 962/4, ostatné plochy o výmere 277
m2 a kúpnu zmluvu č. 11/591/2017 na pozemok v katastrálnom území Parchovany p.
Bernardíne Belyovej.

a) Na návrh starostu obce poslanci schválili

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 197.

b)

Na návrh starostu obce poslanci schválili prenájom voľných priestorov v Dome
služieb Ing. Zuzane Mašlejovej- kvetinárstvo Iza.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 198.
c)

Starosta obce predložil žiadosť p. Martina Fedoročku o odkúpenie obecného pozemku
parcela č. 287/2 o výmere 139 m2. Pozemok sa nachádza za plotom pri rodinnom
dome žiadateľa na ulici Rybníkovej súp. č. 154/2. Na tomto pozemku sa nachádza
stavba, ktorú postavil ešte predchádzajúci majiteľ nehnuteľnosti.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 199
d)

Starosta obce informoval poslancov o ponuke na odkúpenie pozemku pri bytovke od
COOP Jednota.

e)

Poslanec Mgr. Ján Bača sa informoval ohľadom detského ihriska. Starosta obce
informoval, že sa vyhodnocujú ponuky- objednávky.

f)

Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Popaďák navrhol vytvoriť v sobášnej miestnosti
prehradením paravánom miestnosť na prezliekanie pre nevesty, ktorá v súčasnosti
chýba.

g)

Poslankyňa Ing. Martina Havrišová sa informovala ohľadom prechodu pre chodcov na
hlavnej ceste smerom k zastávke autobusu a ohľadom preloženia zastávky autobusu.
Starosta obce informoval poslancov, že osvetlenie cesty, ktoré bolo podmienkou na
vybudovanie prechodu je zhotovené a prechod bude vybudovaný. Zastávka autobusu
bola preložená z bezpečnostných dôvodov a nie je možné ju preložiť späť. Starosta

obce uviedol, že bude potrebné zakryť priekopu mostíkom, aby sa vytvoril priestor pre
čakajúcich a poradiť sa s odborníkmi v cestnej doprave.
h)

Zástupkyňa starostu Mgr. Darina Ševčíková informovala zastupiteľstvo a starostu obce
o skutočnosti, že bol zasypaný tzv. Suchý kanál smerom od Gaštanovej ulice, firmou,
ktorá realizuje obnovu poľných ciest v katastri obce Dvorianky. Starosta obce uviedol,
že sa v uvedenej skutočnosti bude informovať.

Ad. 13 Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ. Poďakoval sa poslancom za aktívnu účasť
a konštruktívne návrhy a pripomienky.

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

V Parchovanoch dňa 29.9.2017

Za správnosť: Ing. Martina Havrišová,
Ing. Maroš Obrin
Zapisovateľ: Mgr. Ján Bača

