Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 27. 6. 2019
Prítomní:
starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

poslanci:

Ján Obrin
Peter Bálint
Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko

kontrolór obce:

Ing. Ján Popaďák

Ostatní prítomní:

Jozef Bača, Beáta Bačová, Ing. Slavomír Kelemen

Neprítomní:

Bc. Jozef Vaňo

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

Ad 6.
Ad 7.

Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Schválenie nového uznesenia k čerpaniu úveru
Informácia o zapojení sa do novej výzvy vyhlásenej Environmentálnym
fondom na zateplenie telocvične s projektom: „Rekonštrukcia a oprava
Základnej školy Parchovany – blok G“
Schválenie zapojenia sa do novej výzvy na výstavbu MFI
Informácia o schválení dotácie z FPU na projekt: „V Parchovenoch taka
mouda, ...na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce
Parchovany“
Informácia o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie na modernizáciu
interiérového vybavenia kuchyne v kultúrnom dome.
Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu: „Betónové oplotenie
cintorína a rekonštrukčné práce, úprava terénu na cintoríne “.
Rôzne
Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Bc. Jozef Vaňo sa z rodinných
dôvodov ospravedlnil z rokovania
Po privítaní starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Jána
Baču a Petra Bálinta, za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh
hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce následne prečítal návrh programu, ktorý poslanci hlasovaním schválili:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Schválenie nového uznesenia k čerpaniu úveru
Informácia o zapojení sa do novej výzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom na
zateplenie telocvične s projektom: „Rekonštrukcia a oprava Základnej školy
Parchovany – blok G“
Ad 6. Schválenie zapojenia sa do novej výzvy na výstavbu MFI
Ad 7. Informácia o schválení dotácie z FPU na projekt: „V Parchovenoch taka mouda, ...na
kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany“
Ad 8. Informácia o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie na modernizáciu
interiérového vybavenia kuchyne v kultúrnom dome
Ad 9. Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu: „Betónové oplotenie cintorína a
rekonštrukčné práce, úpravu terénu na cintoríne “
Ad 10. Rôzne
Ad 11. Záver

Ad 2.

Kontrola uznesení

Starosta prečítal uznesenie zo 4. zastupiteľstva:
 Uznesenie č.25 - Schválenie zapojenia sa do výzvy – dotácia z FPU, program:
Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre – zapojenie sa
do výzvy bolo úspešné. Máme schválené finančné prostriedky na kroje a hudobné
nástroje.
 Uznesenie č.26 - Schválenie zapojenia sa do výzvy – NFP zameraný na zlepšené
formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania –
uznesenie sa zatiaľ neplní.
 Uznesenie č.27 - Schválenie odkúpenia pozemku na výstavbu bytov prestupného
bývania – uznesenie sa zatiaľ neplní.
 Uznesenie č.28 - Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ – uznesenie sa plní.
 Uznesenie č.29 - Schválenie kontokorentného úveru – uznesenie sa plní.
 Uznesenie č.30 - Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru priameho prenájmu
majetku obce Parchovany a schválenie prenájmu – uznesenie sa plní aj keď sa stále
čaká na vypracovanie zmluvy.
 Uznesenie č.31 - K žiadosti Stanislava Tutka a Márie Tutkovej r. Vavrekovej o
odkúpenie pozemku na základe predloženého geometrického plánu – uznesenie je
splnené.
 Uznesenie č.32 – K žiadosti Mgr. Petra Kohúta o odkúpenie pozemku na základe
predloženého geometrického plánu – uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.33 - Prejednanie ponuky na odpredaj pozemku – uznesenie prebieha,
čakáme na cenovú ponuku od pána Popaďáka.
 Uznesenie č.34 - Schválenie VZN obce č. 5 o používaní miestnych komunikácií na
území obce – VZN sa plní.

Ad 3.

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018

Starosta informoval poslancov, že každý rok sa robí záverečné vyúčtovanie, tzv.
záverečný účet obce. Vypracoval ho pán kontrolór s pani Kohútovou. Starosta obce požiadal
pána kontrolóra, aby informoval poslancov a prečítal podstatné časti záverečného účtu obce
Parchovany. Po oboznámení sa s dokumentom starosta otvoril diskusiu na túto tému. Pán
Mgr. Ján Bača sa informoval o výške dane za psa, v rozpočte je veľké percento nezaplatenej
dane za psa. Veľa psov je neprihlásených a je taktiež slabý výber dane za psa. Starosta dá
danú situácia prešetriť. Po krátkej diskusii potom kontrolór obce prečítal návrh na uznesenie
a schválenie záverečného účtu obce Parchovany.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce:

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7
0
1; Mgr. Ján Bača

Poslanci schválili záverečný účet obce Parchovany a hlasovaním prijali uznesenie č. 35.

Ad 4.

Schválenie nového uznesenia k čerpaniu úveru

Starosta obce informoval poslancov, že kvôli finančnej brzde sme nemohli vyčerpať celú
časť úveru schválenú na ČOV. Preto je potrebné teraz schváliť uznesenie na čerpanie nového
úveru pre ČOV, ktoré banka vyžaduje. Starosta otvoril diskusiu na túto tému. Po krátkej
diskusii dal starosta hlasovať za čerpanie nového úveru vo výške nedočerpaných finančných
prostriedkov pre ČOV:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

6
0
2, Mgr. Ján Bača, Jaroslav Antolík

Poslanci schválili uznesenie č. 36 na čerpanie úveru pre ČOV.

Ad 5.
Informácia o zapojení sa do novej výzvy vyhlásenej
Environmentálnym fondom na zateplenie telocvične s projektom:
„Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany – blok G“
Starosta informoval poslancov, že minulé zastupiteľstvo schválilo uznesenie na zateplenie
telocvične. Znova sa podala žiadosť, tentokrát na Environmentálny fond na zateplenie
telocvične. Aktuálne čakáme na vyhodnotenie súťaže.

Ad 6.

Schválenie zapojenia sa do novej výzvy na výstavbu MFI

Starosta obce informoval poslancov, že sme sa už druhýkrát pokúšali o získanie dotácie
na stavbu multifunkčného ihriska. Zatiaľ sme boli stále neúspešní. Teraz môžeme požiadať
financie na výstavbu MFI cez MASKu. Mali by sme dostať cca 28 000 € na výstavbu ihriska,
zvyšok by dofinancovala obec z vlastného rozpočtu. Riešil by sa stredný rozmer ihriska
s celkovým rozpočtom cca 60 000€. Starosta dal hlasovať o zapojení sa do výzvy MFI.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Týmto hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 37.

8
0
0

Ad 7.

Informácia o schválení dotácie z FPU na projekt:
„V Parchovenoch taka mouda, ...na kabace harom fodra
(prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany“

Starosta obce informoval poslancov, že na základe výzvy, ktorú sme podali na
ministerstvo kultúry nám bolo schválených 10 000 € na nákup krojov a nástrojov pre
folklórny súbor Parchovianka. Teraz treba podľa výzvy vykonať výberové konanie na nákup
krojov a hudobných nástrojov. Poslanci zobrali správu starostu na vedomie.

Ad 8. Informácia o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie
na modernizáciu interiérového vybavenia kuchyne v kultúrnom dome
Požiadali sme Ministerstvo financií na základe výzvy o čiastku 15 000 € na
modernizáciu interiérového vybavenia kuchyne v kultúrnom dome. Aktuálne čakáme na
vyhodnotenie žiadosti.

Ad 9. Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu: „Betónové
oplotenie cintorína a rekonštrukčné práce, úprava terénu na
cintoríne “
Starosta informoval poslancov, že nám boli schválené finančné prostriedky na základe
výzvy, ktorú sme podali na Ministerstvo financií. Boli sme úspešní a boli nám schválené
finančné prostriedky vo výške 15 000 € na rekonštrukciu a vybudovanie betónového oplotenia
na cintoríne. S oplotením cintorína by sa malo začať na jar budúceho roka. Poslanci zobrali
správu starostu na vedomie.

Ad 10. Rôzne
10.1

Jozef Bača a Beáta Bačová

Pán Bača predniesol niekoľko otázok na obecnom zastupiteľstve, na ktoré mu
starosta odpovedal:
a) Pán Bača sa spýtal, prečo nemôže odkúpiť drevo z parku. Starosta obce
vysvetlil pánovi Bačovi, že obecný úrad nie je predajca dreva. Obecný úrad
môže predať iba kalamitné drevo. Odpredáva sa na základe požiadavky do
vyčerpania množstva kalamitného dreva.
b) Prečo sa vyváža odpad na cintorín v Božčiciach? Pán Polák vyváža
komunálny odpad do kontajnera v Božčiciach. Starosta obce sa vyjadril, že
odpad, ktorý vyvážal pán Polák bol odpad z pivníc pri čistení obecného úradu

c)

d)

e)

f)

do obecného veľkoobjemového kontajnera. Nejednalo sa o komunálny odpad,
ale pre istotu danú vec prešetrí.
Kde skončili veci z kultúrneho domu ako okná a dvere? Okná a dvere, ktoré sa
zachránili sú uskladnené v obecných priestoroch. Okná a dvere boli v cene
na likvidáciu, len po intervencii starostu si ich môže obecný úrad ponechať.
Okná sa plánujú použiť pri rekonštrukcii spojovacej chodby medzi telocvičňou
a školskou budovou, taktiež sa vymenia okná na obecnom úrade v Božčiciach.
Prečo využíva pán Polák obecné auto Peugeot? Pán Polák využíva auto
a “preváža sa autom hore dole“. Starosta oznámil pánovi Bačovi, že pán Polák
má jeho schválenie na užívanie obecného vozidla Peugeot na obecné účely,
užívanie vozidla na súkromné účely starosta prešetrí s pánom Polákom.
Prečo nie sú pokosené obecné pozemky? Starosta požiadal pána Baču, aby
povedal, kde presne nie je pokosené. Zamestnanci obecného úradu kosia
pravidelne presne podľa plánu a všetky obecné pozemky sú pokosené.
Kedy sa prekope kanál? Voda v nich stojí a zapácha. Starosta informoval pána
Baču, že kanály mimo obce nepatria bohužiaľ obci, ale pokúsi sa daný problém
riešiť. Kanalizácia sa bude taktiež riešiť po celej ulici Družstevnej, taktiež sa
bude riešiť aj kanál a ul. Staničnej.

Pán starosta sa poďakoval pánovi Bačovi za jeho pripomienky a dané podnety
preskúma.
10.2 Ing. Slavomír Kelemen – stavebný dozor ČOV
Pán Kelemen ako stavebný dozor prišiel informovať obecné zastupiteľstvo
o aktuálnom stave ČOV. Pán starosta najprv informoval poslancov, že ČOV je
ukončená a aktuálne beží v skúšobnej prevádzke. Problém je s kanalizáciou, ktorá
zatiaľ nie je skolaudovaná, ale už sa rieši jej kolaudácia. Po krátkom úvode starosta
potom odovzdal slovo pánovi Kelemenovi. Pán Kelemen informoval poslancov, že so
stavbou je oboznámený od samotného začiatku, nakoľko je aj projektantom danej
ČOV a taktiež stanovil rozpočet na danú stavbu. Počas realizácie sa vyskytlo niekoľko
problémov, o ktorých chce informovať poslancov OZ:
a) Prácu realizácie sťažili tekuté piesky. Geologický prieskum, ktorý bol
vykonaný ukazoval, že tekuté piesky začínajú v hĺbke 6,9 m. Nakoľko bol
geologický prieskum veľmi nákladný, riešil sa iba pod budovou ČOV.
V mieste, kde sa vkladala čerpacia stanica bol však tektonický zlom a spodné
piesky sa ukázali už v hĺbke 3,9 m, čo malo za následok zmenu realizácie
položenia čerpacej stanice, nakoľko bolo potrebné celú jamu vysušiť
a prispôsobiť pre dané prostredie. Firma Cedis vyčíslila túto realizáciu ako
navýšenie o 29 954 € bez DPH oproti plánovanému rozpočtu.
b) Druhá položka, ktorú si firma Cedis nárokuje v hodnote 2 528 € je chyba
výstuže šachty. Túto vec si mohla spol. overiť, a preto ju navrhuje zamietnuť
ako neoprávnený náklad, nakoľko si počas prípravy mohla spol. tieto veci
skontrolovať.
c) V starej čistiarni odpadových vôd bola šachta, do ktorej priteká celá
kanalizácia. Z tejto šachty bolo prepadové potrubie, ktoré malo vytekať do

odpadového kanála. Po odkopaní sa však zistilo, že odpadové potrubie, ktoré
spája odpadový kanál so šachtou však chýba. Preto bolo potrebné nanovo
pripojiť odpadovú šachtu s odpadovým kanálom. Toto zhotoviteľ vyčíslil na
sumu 15 579 € cez DPH.
Tieto 3 položky si zhotoviteľ nárokuje ako práce naviac. ČOV je plne funkčná
a všetky položky sú doložené na životné prostredie a čakáme na trvalé zaradenie
do prevádzky. Pán starosta sa poďakoval pánovi Kelemenovi a vyzval poslancov
na doplňujúce otázky k ČOV. Po krátkej diskusii sa poslanci a starosta poďakoval
pánovi Kelemenovi.

10.3 Zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov, že sme boli úspešní vo výzve na zberný
dvor. Ministerstvo životného prostredia nám schválilo cca 277 000 € ako NFP
na vybudovanie zberného dvora. Prevádzkovateľom zberného dvora bude obec. Súťaž
prebieha cez elektronické trhovisko. V zbernom dvore bude niekoľko
veľkoobjemových kontajnerov na štiepku, stavebný odpad atď., taktiež bude mať obec
nový traktor.

10.4

Úprava príspevku obce pre dôchodcov

Cez prázdniny nebude strava dôchodcov zabezpečovaná cez pána Pahuláka.
Obed je tam trochu drahší cca 2,8 €. V škole je obed pre dôchodcov 1,5 €. Obec
prispieva dôchodcom počas školského roka 0,5 €. Navrhuje sa, aby sa cez prázdniny
príspevok zvýšil na 0,8 €. Starosta otvoril na túto tému diskusiu. Po krátkej diskusii
dal starosta hlasovať za zvýšenie dotácie na obed pre dôchodcov cez prázdniny na
0,8 €
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci schválili zvýšenie dotácie pre dôchodcov cez prázdniny na 0,8 € za obed.

10.5 TJ Parchovany
Starosta informoval poslancov, že k dnešnému dňu dostalo TJ Parchovany
sumu 9 500 €. Pokladníkom je aktuálne pán Peter Hajduk. Starosta ho požiadal
o predloženie fin. dokladov na kontrolu. Dorastenci odohrali súťaž v poriadku a žiaci
sa stali majstrami okresu. A mužstvo vypadlo.

10.6 Božčice
Pán poslanec Ján Obrin predniesol požiadavky Božčičanov, ktoré by
potrebovali riešiť:
 Preveriť obecný rozhlas, funguje iba na 2 alebo 3 reproduktory.
Bohužiaľ je tam problém so signálom a starosta obce sa pokúsi ešte raz
osloviť spoločnosť na doplnenie repeatra kvôli zlepšeniu signálu.
 Doplniť verejné osvetlenie, cca 4ks.
Starosta osloví firmu na doplnenie osvetlenia.
 Doplniť oplotenie Tople.
Chýba už len pár metrov, bude sa to riešiť v septembri.
 Preteká strecha na obecnom úrade, pravdepodobne tam bude problém aj
s krovom. Starosta požiadal pána Balinta, aby sa na to pozrel,
skontroloval a požiadal ho o rozpočet na opravu strechy.
 Orezať konáre, ktoré zasahujú do verejného osvetlenia.
Plánuje sa orezanie stromov mimo vegetačného obdobia. Je to v riešení.
 Oprava chodníkov a cesty.
Aj to je v pláne, ale až na budúci rok.
10.7 Vypaľovanie
Pán poslanec Jaroslav Antolík požiadal starostu, aby vydal všeobecný zákaz
vypaľovania, keďže je veľmi sucho. Starosta oznámil, že k tomuto problému máme už
prijaté VZN a nie je potrebné to duplikovať. V prípade, že bude zistené alebo
nahlásené na obecný úrad porušenie tohto nariadenia, daný občan bude predvolaný
pred príslušnú komisiu a bude mu udelená pokuta. V obecnom rozhlase to aktuálne
vyhlásiť nevieme, keďže prebieha renovácia obecného úradu.
10.8 Doskočisko pri škole
Pán poslanec Ján Bača poukázal na znečistenie doskočiska pri škole. Piesok už
dlho nebol vymenený a bolo by ho potrebné vymeniť. Taktiež treba pouvažovať nad
samostatným pieskoviskom pre deti z materskej školy, nakoľko sa teraz hrajú
v doskočisku. Taktiež by bolo potrebné osadiť lavičku pri detskom ihrisku pre MŠ,
nakoľko si rodičia počas vyzdvihnutia detí z ihriska nemajú kam sadnúť. Starosta
súhlasil s výmenou piesku v doskočisku, pán poslanec Tutko poznamenal, že piesok
pre MŠ je chemicky upravený a iný ako pre klasický piesok pre doskočisko. Čo sa
týka lavičiek, plánuje sa osadenie viacerých lavičiek nielen v školskom areáli, ale aj
v parku.

10.9 Prekrytie kanála
Pán poslanec Bálint sa pripomenul ohľadne riešenia kanála na ul. Rybníkovej.
Kanál je na povrchovú vodu, preto je potrebné zistiť, kto vypúšťa splašky
do povrchovej vody. Na prekrytie sa dá vypracovať rozpočet a predloží sa na
schválenie poslancom OZ.

Ad 11. Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky,
spoluprácu a ukončil zastupiteľstvo.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin

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

Overovatelia:
Mgr. Ján Bača

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

Peter Bálint

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

