ZÁPISNICA
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch,
konaného dňa 22.6.2018
Prítomní:
starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

poslanci:

Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Jozef Dobranský
Ing. Martina Havrišová
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Ing. Ján Popaďák, hlavný kontrolór obce

Neprítomní:

Zdenek Hajduk
Ing. Anton Oporoska
Mgr. Darina Ševčíková

PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
Schválenie zámeru prenájmu pozemkov patriacich obci Parchovany.
Schválenie umiestnenia sochy Jána Pavla II.
Informácia o plánovanej renovácii parku.
Rôzne.
Záver.

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Starosta obce informoval poslancov, že pán Ing. Anton Oporoska a pán Zdenek Hajduk sa
ospravedlnili a na zasadnutí sa nezúčastnia. Pani Mgr. Darina Ševčíková bude na zasadnutie
meškať, nakoľko má pracovné povinnosti mimo obce. Starosta obce skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Po privítaní starosta obce navrhol za overovateľov
zápisnice poslancov Jaroslava Antolíka a Ing. Martinu Havrišovú, za zapisovateľa bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
1

Starosta obce následne prečítal návrh programu zasadnutia. Poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovali za tento návrh nasledovne:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
1

Ad 2. Kontrola uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia, ktoré boli prijaté na minulom 25. riadnom zasadnutí
OZ a v krátkosti informoval prítomných o stave ich plnenia:
• Uzn č.227 - Zrušenie uznesenia č. 220 zo dňa 16.02.018 – Uznesenie je zrušené
• Uzn č.228 - Schválenie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Parchovany a vydaní
dodatku č. 1 k VZN 1/2005 – Uznesenie je splnené – vyvesené na web stránke obce
• Uzn č.229 - Zapojenie sa do výzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom s
projektom: „Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany – blok G“ – Projekt
bol podaný, čakáme na vyhodnotenie.
• Uzn č.230 - Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru – prenájom nebytového
priestoru vo vlastníctve obce Parchovany, nachádzajúceho sa v Dome služieb, súpis.
č.:471/5,na ulici Cintorínskej, v obci Parchovany, spôsobom priameho prenájmu a
schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy – Zmluva je podpísaná.
• Uzn č.231 - Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru – prenájom nebytového
priestoru vo vlastníctve obce Parchovany, nachádzajúceho sa v budove, súpis.
č.:86/13, na ulici Lipovej, v obci Parchovany, spôsobom priameho prenájmu. –
Zmluva je podpísaná.
• Uzn č.232 - Schválenie preklenovacieho úveru na schválené projekty – Uznesenie sa
plní

• Uzn č.233 - Prejednanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho
fondu v rámci výzvy na obstaranie elektromobilu – Žiadosť je podaná, čakáme na
vyhodnotenie žiadosti.
• Uzn č.234 - Realizácii ČOV a schválenie úveru na základe výsledku VO – Prebiehajú
jednania z jednotlivými bankami o poskytnutie úveru.

Ad 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017.
Kontrolór obce Ing. Ján Popaďák predložil poslancom záverečný účet obce
Parchovany za rok 2017. Starosta obce otvoril diskusiu k záverečnému účtu obce a vyzval
poslancov na prípadné otázky k záverečnému účtu obce. Nasledovala krátka diskusia a po nej
dal starosta obce hlasovať za schválenie navrhovaného uznesenia.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
1

Prítomní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce Parchovany za rok 2017, čím
prijali uznesenie č. 235.

Ad 4. Schválenie zámeru prenájmu pozemkov patriacich obci Parchovany
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že obec získala naspäť
26 ha ornej pôdy od Slovenského pozemkového fondu. Orná pôda sa nachádza v katastri obce
Božčice. Na pozemku sa nachádzajú hospodárske budovy, ktoré patria pánovi Girmanovi.
Starosta obce otvoril diskusiu k tejto téme.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú starostovi obce, aby pred prenájmom
pozemkov vstúpil do jednania s pánom Girmanom a pozemky, kde sa nachádzajú
hospodárske budovy zamenil za čistú ornú pôdu.

Ad 5. Schválenie umiestnenia sochy Jána Pavla II
Starosta obce informoval poslancov o možnosti umiestnenia sochy pápeža
Jána Pavla II. Socha by mala byť umiestnená v parku pred kostolom, na mieste ležatej tuje.
Odhadovaná výška sochy je cca 1,65 m + 0,7 m vysoký podstavec pod sochu. Socha pápeža
bude otočená chrbtom ku kostolu. Do budúcna sa na tomto mieste plánuje kostolné námestie
a socha pápeža Jána Pavla II. by bola pekným skrášlením kostolného námestia. Socha je
hradená sponzorským darom a príspevkom z obce. Odhadované náklady pre obec sú cca
890€. Starosta však informoval poslancov, že aj na túto sumu osloví sponzorov. Po krátkej
diskusii dal starosta hlasovať za umiestnenie sochy do praku pred kostolom.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
1

Poslanci schválili starostov návrh na umiestnenie sochy pápeža Jána Pavla II do parku
pred kostolom a prijali uznesenie č. 236.
Po hlasovaní sa k obecnému zastupiteľstvu pripojila zástupkyna starostu: Mgr. Darina
Ševčíková

Ad 6. Informácia o plánovanej renovácii parku
Starosta informoval poslancov o plánovanej revízii osvetlenia v parku. Je naplánovaná
rekonštrukcia a výmena starého osvetlenia v parku. Taktiež je plánované rozšírenie
kamerového systému, pridanie kamery na vstup do parku.

Ad 7. Rôzne
7.1

ČOV

Pán poslanec Jaroslav Antolík sa informoval ohľadom aktuálneho stavu ČOV. Starosta
obce informoval poslancov, že najnižšiu cenovú ponuku predložila spol. Vodohospodárske
stavby. Podľa koeficientu dodania a ceny však zvíťazila spol. CEDIS. Stavebné povolenie má
spol. CEDIS. Doba dodania je 98 dní. Aktuálne sa rieši stavebný dozor.
7.2

Chodníky

Pán poslanec Jároslav Antolík sa spýtal na chodník na Staničnej ulici. Starosta
informoval poslancov, že s rekonštrukciou chodníka sa začne po ukončení výberového
konania. Daný projekt je rozložený na tri etapy. Obec sa bude snažiť získať finančné
prostriedky aj z iných zdrojov.
7.3

Materská škôlka na Poľnej ul.

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej kontrole výberového konania na
dodávateľa stavby Materská škôlka na Poľnej ulici. Po kontrole bude možné podpísať zmluvu
o dielo s dodávateľom.
7.4

Dopravné značenie

Pani zástupkyňa Mgr. Darina Ševčíková sa spýtala starostu, či by bolo možné osadiť
zrkadlo aj z druhej strany na križovatke Hlavná – Gaštanová, nakoľko je pri výjazde
z Gaštanovej ul. na Hlavnú po ľavej strane plechový plot, ktorý bráni vo výhľade na cestu.
Pán poslanec Jozef Dobranský doporučuje radšej umiestniť pri výjazde z Gaštanovej ul.
značku STOP kvôli bezpečnosti. Starosta obce informoval poslancov, že sa poradí

s kompetentnými orgánmi, nakoľko zrkadlo, ktoré je aktuálne na križovatke schvaľoval
dopravný inšpektorát.
7.5

Oplotenie cintorína

Pani Ing. Martina Havrišová sa spýtala starostu na oplotenie cintrorína. Starosta
oznámi, že tento rok na to nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Ak by sa nejaké financie
našli, začalo by sa s oplotením od pozemku Topoľovských.
7.6

Uličkový turnaj

Pán poslanec Mgr. Marián Hazuga informoval, že 8.7.2018 sa uskutoční Uličkový
turnaj vo futbale. Turnaj sa pripravuje v súčinnosti s Obcou Parchovany. Zároveň pozval
všetkých poslancov na tento turnaj.
Taktiež poprosil starostu obce, aby túto informáciu dal vyhlásiť v miestnom rozhlase,
nakoľko je účasť v posledných rokoch slabšia.

Ad 8. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov a následne pozval všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva na oslavy obce, ktoré sa budú konať 18.8.2018. Starosta obce zaprial
poslancom pekné prežitie prázdnin a ukončil obecné zastupireľstvo.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin

v.r.
................................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Jaroslav Antolík

..............................

Ing. Martina Havrišová

..............................

