ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch,
konaného dňa 15.9.2018
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
Ing. Anton Oporoska
Ing. Ján Popaďák, hlavný kontrolór obce

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

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Schválenie zapojenia sa do projektu ,,Miestne občianske poriadkové služby
v obci Parchovany“.
Úprava kanála na Rybníkovej ulici – uloženie rúr a zberných šácht.
Rôzne.
Záver.

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a 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:

6
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Starosta obce následne prečítal návrh programu zasadnutia. Poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovali za tento návrh nasledovne:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

6
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia, ktoré boli prijaté na minulom 27. riadnom zasadnutí
OZ a v krátkosti informoval prítomných o stave ich plnenia:
 Uzn č. 237 - Návrh na určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov a určenie
rozsahu
výkonu
starostu
obce
Parchovany
vo
volebnom
období
2018-2022 - Uznesenie sa plní podľa zákona.
 Uzn č. 238 - Schválenie zámeru – prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
Parchovany, spôsobom priameho prenájmu – Uznesenie je v štádiu riešenia.

Ad 3. Schálenie zapojenia sa do projektu ,,Miestne občianske poriadkové
služby v obci Parchovany“.
Starosta obce prečítal výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich
v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Naša obec je už do tejto výzvy
zapojená, máme vytvorené 4 pracovné miesta. Avšak nová výzva ponúka výhodnejšie
financovanie nákladov spojených s realizáciou tohto projektu.
Následne dal starosta obce hlasovať za schválenie navrhovaného uznesenia.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
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Prítomní poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 239.

Ad 4. Úprava kanála na Rybníkovej ulici – uloženie rúr a zberných šácht
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že občania z ulíc
Rybníková a Brezová žiadajú uloženie rúr a prekrytie kanála na ich ulici. Starosta potrebuje
túto vec prekonzultovať s odborníkmi. Kanál je aktuálne dosť široký a pri vložení rúr do
kanála sa zmenší prietok odtekajúcej vody. Pri silných dažďoch alebo prietrži mračien môže
hroziť riziko zaplavenia “Vajdačky” tejto časti obce. Na tomto úseku musia byť 3 čistiace
šachty. Starosta prekonzultuje túto problematiku s povodím, keďže kanál sa vlieva do
Manokanála a bude informovať poslancov obecného zastupiteľstva. V prípade realizácie bude
potrebné vypracovať odborný posudok a minimálne tri cenové ponuky.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
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Prítomní poslanci schválili uznesenie č. 240.

Ad 5. Rôzne
5.1

ZŠ Parchovany

Starosta informoval poslancov o tom, že na žiadosť riaditeľa školy je potrebné dokúpiť
do školskej kuchyne nové drezy a plynovú panvicu.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
5.2

6
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Party

Poslankyňa Ing. Martina Havrišová informovala poslancov, že 26.9.2018 o 17:00 bude
otvorenie vernisáže Party v 21. storočí v Poprade. Na výstave bude aj parchovianska parta.
Dostali sme dve pozvánky, kto by mal záujem, nech sa prihlási u Martiny Havrišovej.
5.3

Kištokaj

Starosta obce informoval poslancov, že naša družobná obec Kištokaj nás pozvala na
oslavy obce Kištokaj. Kto by mal záujem zúčastniť sa osláv v Maďarsku, nech sa prihlási na
obecnom úrade. Odchod autobusu je v sobotu ráno o 9:30. Našu kultúru bude reprezentovať
folklórna skupina Parchovianka.

5.4

Pozemky ul. Mlynská

Pán poslanec Mgr. Marián Hazuga sa informoval o aktuálnom stave riešenia parciel na
ul. Mlynskej. Starosta informoval poslancov, že aktuálne prebiehajú rokovania s pánom
Hrindom zo stavebného úradu. Problém je aktuálne v stave riešenia.
5.5

Zberný dvor

Pán poslanec Jaroslav Antolík sa informoval ohľadom výzvy, ktorú obec podala na
zberný dvor. Starosta informoval poslancov, že stále čakáme za výsledkami výzvy.
Pani zástupkyňa Mgr. Darina Ševčíková sa ospravedlnila z rokovania.
5.6

Jednota

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva že, ak by Jednota ponúkala
dolné priestory svojej budovy na prenájom, obec by tam mohla zriadiť klub pre mládež.
Priestor by bol využívaný na šport, fitnes.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
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Ad 6. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov. Starosta obce ukončil obecné zastupiteľstvo.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin

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

Overovatelia:
Jaroslav Antolík

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

Ing. Martina Havrišová

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

