ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného
dňa 1.12.2017
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

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

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

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie VZN č. 24- Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM.
4.Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6.
5. Nájomné byty- informácia
6. Schválenie odkúpenia pozemku na Poľnej ulici.
7. Schválenie rozpočtu na výstavbu ČOV.
8. Návrh na rozšírenie cintorína- schválenie rozpočtu.
9. Príprava inventarizácie majetku obce.
10. Schválenie výstavby MFI cez výzvu RVPK.
11. Schválenie výstavby amfiteátra z prostriedkov európskych zdrojov (cez MAS Sečovce).
12. Rôzne
13. 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 8
poslancov, a teda OZ je uznášania schopné. Po privítaní starosta obce navrhol

za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. M. Hazugu a Ing. A. Oporosku.
hlasovali za program schôdze nasledovne:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Poslanci OZ

8
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené prípadne sa plnia.
Na návrh starostu obce poslanci zrušili uznesenie č. 198 o prenájme voľných priestorov
v Dome služieb Ing. Zuzane Mašlejovej z dôvodu zotrvania potravín p. Gabriela Drába
v týchto priestoroch.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo zrušené uznesenie č. 198.

Ad 3. Schválenie VZN č. 24- Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM.
Na návrh starostu obce poslanci schválili riešenie bezpečnostnej politiky podľa požiadaviek výnosu
MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre ISVS vo vzťahu k prevádzke pracoviska IOM.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté VZN č. 24

Ad 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na zmenu rozpočtu na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie na zvýšenie celkových príjmov a výdavkov o dotáciu MV SR na
rozšírenie kamerového systému:
Príjmy na položke 322001111 KA +8 000,00 eur

Výdavky kap. 0860 položka 717001 41 KA -8 000,00 eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 200.

Ad. 5. Nájomné byty- informácia
Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná o 21 nájomných bytov nižšieho štandardu.
Cena nájmu je cca 25,- Eur. Po vyhlásení výzvy sa obec zapojí. Potrebné bude odkúpiť cca
0,5 ha pôdy.

Ad 6. Schválenie odkúpenia pozemku na Poľnej ulici.
Na návrh starostu obce poslanci odsúhlasili odkúpenie pozemku na Poľnej ulici.3196/13.
Jedná sa o pozemok o rozlohe 0,5 ha, na ktorom budú postavené nájomné byty.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
3

Antolík, Ševčíková, Bača

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 201

Ad 7. Schválenie rozpočtu na výstavbu ČOV.
Na návrh starostu obce poslanci odhlasovali vypustenie tohto bodu z rokovania a jeho
presunutie na nasledujúcu schôdzu.

Ad. 8. Návrh na rozšírenie cintorína.
Starosta obce informoval poslancov o potrebe rozšírenia cintorína na ľavej strane za domom
smútku z dôvodu kapacity.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
3

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 202.
Ad. 9 Príprava inventarizácie majetku obce.
Starosta obce poslancov informoval o potrebe inventarizácie majetku obce za rok 2017
a zložení inventarizačných komisii. Inventarizačné práce ukončiť do20.1.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 211.

Ad. 10 Schválenie výstavby MFI cez výzvu RVPK
Na návrh starostu obce poslanci odsúhlasili zapojenie sa do výzvy RVPK na výstavbu
multifunkčného ihriska.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 203.

Ad. 11 Schválenie výstavby amfiteátra z prostriedkov európskych zdrojov (cez MAS
Sečovce).
Na návrh starostu obce poslanci odsúhlasili zapojenie sa do výzvy na výstavbu amfiteátra
z prostriedkov európskych zdrojov cez MAS Sečovce.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 204.

Ad. 12 Rôzne
a) Zástupkyňa starostu obce Mgr. D. Ševčíková sa informovala na spôsob zavedenia
inžinierskych sietí- vodovodu- k pozemkom na Krížnej ulici. Starosta obce
konštatoval, že s vodárňami už komunikuje- bola podaná žiadosť, po jej schválení
obec pristúpi k prácam na vo vlastnej réžii.
b) Ing. Oporoska sa informoval na stav čipových vodomerov na Poľnej ulici. Starosta
obce v uvedenej veci koná a bude následne poslancov informovať.
c) Starosta obce informoval poslancov o žiadosti stolnotenisového klubu OKST Duby
Parchovany o dotáciu na rok 2018 vo výške 2000,- eur na nákup stolnotenisových
stolov.
Na návrh starostu obce poslanci odsúhlasili stolnotenisovému klubu dotáciu vo výške
2000,- eur
d) Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 205.
e) ZBTČ Parchovany žiada obecný úrad o dotáciu na rok 2018 vo výške 1000,- eur na
svoju činnosť- cestovné, materiálne zabezpečenie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 206.
f) CFT akadémia (Centrum futbalových talentov), ktoré pôsobí v našej obci žiada
o dotáciu vo výške 1800,- eur na platy trénerov a nákup športového náradia. Poslanci
sa zhodli v tom, že je to vysoká položka a zjednotili sa na znížení dotácie na 800,- eur
na nákup športového nárdia. Športové náradie bude zahrnuté do inventáru ZŠ
Parchovany.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 207.
g) Farský úrad v zastúpení správcom farnosti Mgr. Ing. Dušanom Ľupčom žiada
o príspevok na reštaurátorský prieskum farského kostola Parchovany vo výške 4000,eur:
3000,- eur pre farský kostol Parchovany
1000,- eur pre filiálku Božcice
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 208.
Poslanec Ing. A. Oporoska a zástupkyňa starostu D. Ševčíková navrhli, aby farský úrad
následne fakturačne doložil spôsob využitia príspevku.
h) Poslanec Ing. A. Oporoska požiadal o zakúpenie panvy a pekáčov do jedálne ZŠ
Parchovany. Starosta obce potvrdil, že pracuje na ich zakúpení v termíne máj 2018.
Bude to pokryté z rozpočtu obce na rok 2018.
i) Starosta obce poslancov informoval, že plánuje výstavbu ďalšieho detského ihriska
v obci do výšky 5000,- eur.
Počas tohto bodu prišla na zasadnutie poslankyňa Ing. M. Havrišová.
j) Starosta obce informoval poslancov, že sú zakúpené dopravné značky, ktoré
sprehliadnia dopravnú situáciu v našej obci.
k) Poslanec Ing. A. Oporoska dal návrh na zahrnutie do rozpočtu na rok 2018 na
zakúpenie štiepkovača pre OU a zakúpenie pekáčov do jedálne. Starosta obce s týmto
návrhom súhlasil.
l) Poslanec Mgr. M. Hazuga navrhol vybudovať plot medzi cintorínom a pozemkami na
Krížnej ulici. Starosta obce konštatoval, že je to dobrý návrh a bude sa ním zaoberať.
m) Starosta obce informoval poslancov o zmene vývozu triedeného odpadu- budú sa
vyvážať aj tetrapacky v dňoch na to určených v harmonograme vývozu na rok 2018.
n) Starosta informoval poslancov o možnosti vytvorenia funkcie Prednostu OU
Parchovany, nakoľko obec má viac zamestnancov.
o) Poslanec Ing. A. Oporoska sa zaviazal zabezpečiť vývoz papiera v obci.
p) Poslanec Mgr. M. Hazuga predložil návrh na zvýšenie základného platu starostu
o 40% s účinnosťou od 1.1.2018.

Podľa doteraz platného uznesenia č. 39 zo dňa 19.06.2015 bol plat starostu navýšený
o 20%.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
1

Mgr. J. Bača

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 209.

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 4.12.2017
Za správnosť: Ing. Anton Oporoska
Mgr. Marián Hazuga
Zapisovateľ: Mgr. Ján Bača

