Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 2. 9. 2019
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

Ján Obrin
Bc. Jozef Vaňo
Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko

Kontrolór obce:

Ing. Ján Popaďák

Neprítomný:

Peter Bálint

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

Otvorenie
Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP – projekt:
„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Schválenie VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
Rôzne
Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Peter Bálint sa ospravedlnil
z rokovania.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jaroslav Antolík a Ján Obrin,
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.

Ad 2.

Otvorenie
Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP – projekt:
„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Schválenie VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
Rôzne
Záver

Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti
o NFP – projekt: „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev Parchovany“

Starosta obce informoval poslancov, že potrebujeme schváliť presné znenie uznesenia
pre zapojenie sa do výzvy o NFP na rekonštrukciu chodníka na ul. Staničnej. Spoluúčasť je
5%. Projekt spracoval pán Ing. Arch. Jozef Varga. Výzva sa predkladá pre južnú stranu ul.
Staničnej, nakoľko súčasťou výzvy je výstavba nového chodníka. Starosta obce otvoril na túto
tému diskusiu. Po diskusii dal starosta hlasovať za zapojenie sa do výzvy o NFP na projekt:
„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 39 a žiadajú starostu obce, aby sa zapojil
do predloženej výzvy.

Ad 3.

Schválenie VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach

Starosta obce prečítal návrh VZN č. 10/1 ohľadne stravovania v ZŠ Parchovany.
VZN č.10 sa bude musieť zrušiť a prijať nové VZN č. 10/1. Nakoľko podklady k spracovaniu
VZN sme dostali neskoro, platnosť VZN sa posúva na 1.10.2019. Starosta obce prečítal
vyjadrenie prevádzkovateľa školskej jedálne pri ZŠ Parchovany o zmenu výšky príspevku
pre jednotlivé kategórie stravníkov. Na túto tému potom starosta obce otvoril diskusiu.
Návrh prevádzkovateľa na navýšenie je: žiaci 0 €, materská škola predškoláci 0,17 €, cudzí
stravníci, odberateľ OCU 0,14 €, cudzí stravníci 1,37 €. Po diskusii dal starosta hlasovať za
prijatie navrhovaných zmien:
Starosta obce dal hlasovať za zrušenie VZN č.10 z roku 2015.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce dal hlasovať prijatie nového VZN č. 10/1
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 40 a schválili VZN č. 10/1

Ad 4.
4.1

Rôzne
Informácie k rekonštrukcii kultúrneho domu
Prebieha finalizácia kultúrneho domu, sú naplánované kontrolné dni
na ukončenie rekonštrukcie. Zatiaľ je všetko v poriadku.

4.2

Zberný dvor
Máme schválených cca 290 000 € na výstavbu zberného dvora. 180 000 €
je na techniku a zariadenie zberného dvora. Firma bude vybraná
cez elektronické trhovisko. Na stavebnú časť už prebehlo výberové konanie.
Čakáme ešte na stavebný dozor, aby sme mohli začať s výstavbou zberného
dvora. Zberný dvor bude slúžiť našim občanom na zber stavebného odpadu
a spracovanie biomasy, na zníženie tvorby čiernych skládok okolo obce
a zamedzenie vypaľovania škodlivého odpadu.

4.3

MŠ Poľná
Starosta informoval poslancov, že aktuálne prebieha tvorba podkladov
na výberové konanie pre Materskú školu na ul. Poľnej. Informácie potom budú
zverejnené aj na webovej stránke.

4.4

Multifunkčné ihrisko
Žiadosť o NFP na multifunkčné ihrisko predĺžili do 20.9.2019. Veci na podanie
však už máme pripravené, budeme sa uchádzať o ihrisko s najväčším
rozmerom a to 40 x 20 m. Použijeme projekty, ktoré sme už riešili v minulých
žiadostiach.

4.5

T-Com
Poslanec Marián Hazuga sa spýtal na optické siete spol. T-Com. Starosta
informoval poslancov, že obec je v pláne koncom roka 2020, začiatkom roka
2021. Aktuálne riešia stavebné povolenia, na hlavné stanoviská už povolenia
majú.

4.6

ČOV stav
Pán poslanec Antolík sa spýtal na stav riešenia ČOV, ktorú predniesol pán
Kelemen na minulom zastupiteľstve. Starosta obce informoval poslancov, že
problém je stále v jednaní, starosta bude poslancov informovať na ďalšom
zastupiteľstve. V prípade potreby bude znova predvolaný pán Kelemen
a zástupcovia spol., ktorí realizovali stavbu ČOV.

Ad 5.

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:
Jaroslav Antolík

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

Ján Obrin

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

