ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch,
konaného dňa 10.8.2018
Prítomní:
starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

poslanci:

Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Ing. Martina Havrišová
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Mgr. Darina Ševčíková

Neprítomní:

Jozef Dobranský
Zdenek Hajduk – pre pracovné povinnosti bude meškať
Ing. Ján Popaďák, hlavný kontrolór obce
Ing. Anton Oporoska

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

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich budú
voliť – pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
Schválenie zámeru priameho prenájmu pozemkov patriacich obci Parchovany.
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, pán Ing. Ján Popaďák
a pán Jozef Dobranský sa obecného zastupieľstva nezúčastnia, nakoľko sa z rôznych dôvodov
ospravedlnili. Pán Zdenek Hajduk sa ospravedlnil, že bude na zasadnutie meškať.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Po privítaní
starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Jána Baču a Mgr. Mariána
Hazugu, 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 26. riadnom zasadnutí
OZ a v krátkosti informoval prítomných o stave ich plnenia:
• Uzn č. 235 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 – Uznesenie je splnené.
• Uzn č. 236 - Schválenie umiestnenia sochy Jána Pavla II. – Uznesenie je v štádiu
riešenia.

Ad 3. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich
budú voliť – pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
Starosta obce informoval poslancov, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich
konania na sobotu 10. novembra 2018. Starosta obce prečítal navrhované uznesenie č. 237 a
otvoril diskusiu k tomuto uzneseniu. Poslanci zvolili jeden volebný obvod pre obec
Parchovany a 9 poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 –2022. Rozsah výkonu
funkcie starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie. V prípade prebiehajúcej
rekonštrukcie obecného úradu budú volebné miestnosti v komunitnom centre Parchovany.
Následne dal starosta obce hlasovať za schválenie navrhovaného uznesenia.

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

6
0
0
1

Prítomní poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 237.

Ad 4. Schválenie zámeru priameho prenájmu pozemkov patriacich obci
Parchovany
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že získané pozemky cca
26 ha ornej pôdy od Slovenského pozemkového fondu je potrebné prenajať. Orná pôda sa
nachádza v katastri obce Božčice. Na pozemku sa nachádzajú hospodárske budovy, ktoré
patria pánovi Girmanovi a tie budú na zmlvuve o prenájme ako vecné bremeno. Starosta obce
otvoril diskusiu k tejto téme.
Poslanci obecného zastupiteľstva stanovili minimálnu výšku nájmu na 70 Eur/ha/rok.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva prišiel pán Hajduk.
Minimálna doba nájmu je na obdobie 5 rokov. Záujemcovia o prenájom ornej pôdy
musia mať vyplatené všetky náležitosti a nesmú sa náchádzať v exekučnom konaní. Po
diskusii dal starosta hlasovať za uznesenie č. 238.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 238

Ad 5. Rôzne
5.1

Kanál

Pán poslanec Mgr. Ján Bača sa informoval na stav kanalizácie na konci Družstevnej
ulice. Starosta informoval poslancov o tom, že kanál je celý zanesený a bude ho treba
prečistiť. Aktuálne vyšla výzva na opravu kanalizácie do 200 000 €, o ktorú sa bude obec
uchádzať, aby sme dobudovali vetvu na ulici Družstevnej a Staničnej.
5.2

Optický internet

Pán poslanec Mgr. Marián Hazuga sa opýtal na aktuálny stav optického internetu, na
ktorý dostala spol. T-Com stavebné povolenie. Pán starosta informoval poslancov, že sa práve
rieši projektová dokumentácia a spustenie prístupových bodov je plánované najskôr na koniec
roka.

5.3

Komunitné centrum

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej inštalácii zariadení v komunitnom
centre. Na niektoré interiérové veci stále prebieha výberové konanie. V septembri by malo
dôjsť k slávnostnému otvoreniu.
5.4

Križovatka Krížna x Dlhá

Pán poslanec Mgr. Marián Hazuga informoval poslancov o sťažnosti pána Žotánia. Na
križovatke ulíc Krížna a Dlhá dochádza stále k ohlodaniu krajnice cesty nákladnými autami
a autobusmi, čo vytvára nebezpečnú jamu pri ceste.
5.5

Kamene na ul. Gaštanovej

Pani zástupkyňa Mgr. Darina Ševčíková upozornila na problém s veľkými kameňmi
na ul. Gaštanovej. Cesta je úzka a pri strete áut je problém s dočasným zastavením na
krajnici. Treba osloviť obyvateľov, pred ktorými sa tieto kamene nachádzajú, aby došlo k ich
odstráneniu.

Ad 6. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov a poprial poslancom pekné prežitie zbytku
prázdnin. Starosta obce ukončil obecné zastupiteľstvo.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin

................................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ján Bača

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

Mgr. Marián Hazuga

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

