Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 24. 9. 2020
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Peter Bálint
Bc. Jozef Vaňo

Kontrolór obce:

Ing. Terézia Pancáková

Neprítomný:

Stanislav Tutko

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

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Schválenie zapojenia sa do NP Podpora vysporiadania právnych vzťahov
k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
Úprava výšky poplatku a zálohy za prenájom KD
Schválenie spôsobu prevádzkovania zberného dvora
Rôzne
Záver

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a že pán poslanec
Tutko sa pre chorobu ospravedlnil. 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 sa spýtal poslancov, či má niekto doplenie bodu do programu. Pán poslanec
Jaroslav Antolík predložil nárvh na doplnenie týchto bodov do programu, o ktorých poslanci
hlasovali:
ČOV – Zhodnotenie doterajšieho priebehu výstavby, kolaudácia, žiadosť dodávateľa
o doplatok.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Denník jázd – Zavedenie evidencie, kniha jázd pre osobné automobily
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Chodníky – Rekonštrukcia chodníkov – reklamácia, havarijná situácia na Staničnej ul.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Prehodnotenie platu starostu – Na základe §11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom
zriadení “Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat starostu”. Podľa §13 ods. 11
zákona o obecnom zriadení „platové pomery starostu upravuje osobitný zákon“. Osobitným
zákonom je zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce narhol doplniť do programu bod: Zapojenie sa do výzvy “ Podpora
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc”
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Starosta obce dal hlasovať za schválenie nového programu v tomto znení:

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.
Ad 12.
Ad 13.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Schválenie zapojenia sa do NP Podpora vysporiadania právnych vzťahov
k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
Úprava výšky poplatku a zálohy za prenájom KD
Schválenie spôsobu prevádzkovania zberného dvora
Zapojenie sa do výzvy “ Podpora budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc”
ČOV
Denník jázd
Chodníky
Prehodnotenie platu starostu
Rôzne
Záver

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.76 - K bodu: Voľba hlavného kontrolóra obce Parchovany
 Uznesenie je splnené.
Uznesenie č.77 - K bodu: Schválenie vybudovania kanalizácie na ul. Staničnej
a Družstevnej
 Na uznesení sa pracuje, aktuálne sa vypracováva projektová dokumentácia
a rozpočtová dokumentácia.
Ad 3. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Starosta obce informoval poslancov, že v dôsledku pandémie došlo k výpadku časti
podielových daní. Vláda SR schválila finančnú výpomoc vo forme návratného bezúročného
príspevku na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou za rok 2020. Maximálna finančná
výpomoc pre našu obec je 33000€. O finančnú výpomoc sa môže obec uchádzať na základe
uznesenia, ktoré schvália poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta obce otvoril na túto tému
diskusiu. Počas diskusie dal pán poslanec Hazuga návrh na odloženie tohto bodu na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční do 31.10.2020, hlavne k tomuto bodu.
Starosta obce dal hlasovať za tento návrh:

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci odložili hlasovanie o schválení finančnej výpomoci na nasledujúce zasadanie OZ.

Ad 4.

Schválenie zapojenia sa do NP Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

Starosta informoval poslancov, že je možnosť zapojiť sa do výzvy na vysporiadanie
pozemkov pod rómskymi osídleniami. Po vysporiadaní pozemkov budú pozemky
vlastníctvom obce. Na výzve by sa mala obec spolupodieľať financovaním min. 5%. Taktiež
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. Starosta obce otvoril diskusiu na túto
tému. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za zapojenie sa do výzvy:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

0,
4, Jaroslav Antolík, Peter Bálint, Mgr. Ján
Bača, Bc. Jozef Vaňo
4, Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin

Poslanci neschválili zapojenie sa do výzvy na vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom
v obciach s prítomnosťou MRK.

Ad 5.

Úprava výšky poplatku a zálohy za prenájom KD

Vzhľadom na rekonštrukciu kultúrného domu starosta obce navrhnuje zmenu poplatku
za prenájom klutúrneho domu formou Dodatku č.1 k VZN č. 15/2015. V §4 sa mení v bode
A sadzba poplatku za kultúrny dom
a) Prenájom veľkej sály KD 150 € + energie, voda pre občanov s trvalým pobytom
na území obce Parchovany a 400 € + energie pre občanov z iných obcí. Zálohová
platba 50 €, ktorú treba zaplatiť pri rezervácii nájmu na obecnom úrade.
b) Nájomné za hrobové miesto na 10 rokov je 10 € za jednohrob, 20 € za dvojhrob a 30 €
za trojhrob.
V bode G sa mení sadza poplatku
a) Doprava obecným traktorom, preprava materiálu 1 jazda 5 €
b) Práca s krovinorezom – kosenie záhrad na požiadanie, pre občanov nad 70 rokov, ktorí
sú imobilní alebo majú zdravotné problémy 1 hod. 3 €.
Po prečítaní návrhu otvoril starosta diskusiu na túto tému. Poslanci požiadali o doplnenie
návrhu aj pre malú sálu v kultúrnom dome a navrhli zmenu výšsky zálohy pre KD. Finálne
znenie dodatku č.1 ku VZN č.15/2015 je:

V §4 sa mení v bode A sadzba poplatku za kultúrny dom
a) Prenájom veľkej sály KD 150 € + energie, pre občanov s trvalým pobytom na území
obce Parchovany a 400 € + energie pre občanov z iných obcí.
Prenájom malej sály KD 80 € + energie pre občanov s trvalým pobytom na území
obce Parchovany a 150 € + energie pre občanov z iných obcí.
Zálohovú platbu 50 € pre malú sálu KD a 100 € pre veľkú sálu KD je potrebné uhradiť
pri rezarvácii nájmu na obecnom úrade. 14 dní od začatku konania akcie je storno
poplatok vo výške 100% záhlohy. Mimoriadne situácie posúdi po písomnej žiadosti
starosta.
b) Nájomné za hrobové miesto na 10 rokov je 10 € za jednohrob, 20 € za dvojhrob a 30 €
za trojhrob.
V bode G sa mení sadza poplatku
1. Doprava obecným traktorom, preprava materiálu 1 jazda 10 €
2. Práca s krovinorezom – kosenie záhrad na požiadanie, pre občanov nad 70 rokov, ktorí
sú imobilní alebo majú zdravotné problémy 1 hod. 3 €.
Ostatné body zostávajú nezmenené. Starosta dal potom hlasovať za prijatie dodatku č. 1
k VZN č. 15.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním schválili zmenu dodatku č.1 k VZN č. 15 z roku 2015 a prijali uznesenie
č.78.
Ad 6. Schválenie spôsobu prevádzkovania zberného dvora
Starosta obce informoval poslancov, že máme skolaudovaný zberný dvor. Do
zberného dvora patrí drobný stavebný, veľkoobjemový a ostatný biologický odpad. Zberný
dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území našej obce a majú
uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí
vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnkao majú uhradený poplatok za komunálny odpad.
Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
Drobný stavebný odpad: zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc, keramiky bez
papierových, plastových, sklenených obalov.
Objemový odpad: nábytok, koberce, umývadlá, dvere, okná (10ks na domácnosť/rok.)
Ostatné biologicky rozložiteľné odpady: drevo bez nebezpečných látok a biologicky
rozložiteľný odpad.
Ohľadne otváracej doby starosta obce otvoril diskusiu. Počas diskusie sa poslanci
zhodli na tejto otváracej dobe: streda od 12:30 do 15:30 a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Poslanci hlasovaním schválili spôsob prevádzkovania zberného dvora a prijali uznesenie č.79.

Ad 7.

Zapojenie sa do výzvy “ Podpora budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc”

Starosta infomoval poslancov, že Ministerstvo hospodárstva predložilo výzvu
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu hudovania verejne prístupných
nabíjacích staníc. Starosta po krátkom oboznámení poslancov s výzvou a diskusii dal hlasovať
za zapojenie sa do výzvy na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice:
Hlasovanie: za:
proti:

zdržal sa:

0
6,Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin
Peter Bálint, Bc. Jozef Vaňo
2, Michaela Bálintová DiS.art.,
Ing. Maroš Obrin

Poslanci neschválili zapojenie sa do výzy na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc.
Ad 8. ČOV
Starosta obce informoval poslancov, že kolaudácia ČOV nám aktuálne stojí
na okresnom úrade už od februára. Taktiež aj kanalizácia čaká na kolaudáciu. Ohľadne
doplatku sme dostali platobný rozkaz, voči ktorému sme podali odpor. Čakáme či C-Dis
stiahne žalobu a bude vyjednávať alebo či nás dá na súd. Obec v tomto prípade bude
zastupovať JUDr. Rajtáková. Pán Antolík informoval poslancov a starostu, že v prieskume,
ktorý mali k dispozícii sú už informácie o zlom podloží. Toto už projektant nezobral
do úvahy. Pán poslanec Antolík navrhuje tieto informácie poskytnúť aj právničke. Starosta
informoval poslancov, že právnička má k dispozicii celú projektovú dokumentáciu.
Ad 9. Denník jázd
Starosta obce informoval poslancov, že na obidve obecné autá je kniha jázd založená,
ohľadne traktorovej techniky preverí aktuálny stav. Kniha jázd je kontrolovaná kontrolórom
obce. Kniha jázd pre Peugeot je kontolovaná starostom, v prípade potreby do nej môžu
poslanci nahliadnuť.

Ad 10. Chodníky
Pán poslanec infomoval poslancov a starostu obce, že chodník na Staničnej ul. dole
na pravej strane je v dezolátnom stave. Navrhuje ho rozobrať alebo zlé časti zasypať štrkom.
Áno, starosta si je vedomý, že chodník je v havarijnom stave. Čakáme však stále
na ukončenie výzvy, kde sme prešli prvým kolom. Zatiaľ nie je termín ukončenia výzvy.
Budeme radi, ak dostaneme vyjadrenie do konca roka. Pán poslanec Vaňo upozornil na to, že
obyvatelia Staničnej ul. parkujú celý čas na chodníku a chodník nie je stavaný na parkovanie
áut. Obyvatelia Staničnej ulice by mali parkovať vo dvore a nenechávať autá pri ceste, kde
zakrývajú časť chodníka. Starosta informoval poslancov, že chodníky budú v celkovej šírke
2,2 m a s prepadovým roštom na odtok vody. Chodníky projektoval Ing. Arch. Jozef Varga.

V prípade, že vo výzve nebudeme úspešní, budeme musieť chodníky realizovať svojpomocne
po častiach.
Ad 11. Prehodnotenie platu starostu
Pán poslanec Antolík predložil návrh na prehodnotenie platu starostu. Poslanec
Hazuga informoval poslancov, že naposledy sa prehodnocoval plat starostu v roku 2018, kde
sa menila odmena zo 70% na 60%. K tejto téme poslanci otvorili diskusiu. Návrh zástupcu
starostu je, aby plat zostal starostovi zachovaný, kedže sa stále realizujú nové projekty
a niektoré sú v prípravnom štádiu. Návrh pána poslanca Antolíka je navýšenie základného
platu starostu o 30% k základnému platu.
Zástupca starostu dal hlasovať o návrhu pána poslanca Jara Antolíka o navýšení základného
platu o 30%:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

3, Jaroslav Antolík, Peter Bálint,
Mgr Ján Bača
0,
5, Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Bc. Jozef Vaňo

Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.
Zástupca starostu dal hlasovať o návrhu, aby bol plat zachovaný, tj. navýšený o 60%.
Hlasovanie: za:
proti:

zdržal sa:
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.

1, Ing. Maroš Obrin
7, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača,
Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga,Ján Obrin,
Peter Bálint, Bc. Jozef Vaňo
0,

Kedže nebol prijatý žiaden návrh, poslanci znovu otvorili diskusiu k tejto téme. Po krátkej
diskusii dal poslanec Bc. Jozef Vaňo návrh na navýšenie o 40% a poslanec Mgr. Marián
Hazuga o 45%. Zástupca starostu dal hlasovať za návrh pána poslanca Bc. Jozefa Vaňa:
Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.

4, Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Bc. Jozef Vaňo
2, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača
2, Ing. Maroš Obrin , Peter Bálint

Kedže ani toto hlasovanie nebolo úspešné, poslanci pristúpili k hlasovaniu návrhu Mgr.
Mariána Hazugu, navýšenie základného platu o 45% k základnému platu:

Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.

4, Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Bc. Jozef Vaňo
3, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača,
Peter Bálint
1, Ing. Maroš Obrin

Poslanci hlasovaním nezmenili plat starostu, nakoľko žiaden z návrhov nemal nadpolovičnú
väčšinu poslancov.

Ad 12. Rôzne
12.1. Žiadosť Samuela Bálinta
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Samuela Bálinta. Žiadosť sa týka
finančného príspevku vo výške 500 €, ktorý použije na nákup heligónky v celkovej hodnote
cca 2000 €.
Svoju žiadosť odvôvodnil členstvom v DFS Parchovianka a svojím spevom, tancom a hrou
na heligónku reprezentuje obec Parchovany na festivaloch a vystúpeniach. Starosta preto
navrhuje prispieť sumou 700 €. O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:

7, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová DiS.art.,
Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Peter Bálint
0,
1, Bc. Jozef Vaňo

12.2. Žiadosť súkromného CVČ Parchovany
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti súkromného CVČ, ktoré žiada
o pridelenie finančných prostriedkov na právadzku neštátneho školského zariadenia. CVČ
navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov. Po krátkom oboznámení fungovania CVČ dal
starosta hlasovať za pridelenie finančných prostriedkov:
Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:

7, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová DiS.art.,
Bc. Jozef Vaňo, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Peter Bálint
0,
1, Mgr. Marián Hazuga,

12.3. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre SZUŠ Parchovany
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti SZUŠ Parchovany, ktorá žiada
o pridelenie finančných prostriedkov na právadzku neštátneho školského zariadenia. SZUŠ
navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov. SZUŠ navštevuje 30 žiakov. Po krátkom
oboznámení fungovania SZUŠ pánom poslancom Hazugom dal starosta hlasovať
za pridelenie finančných prostriedkov:
7, Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová DiS.art.,
Bc. Jozef Vaňo, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Peter Bálint
0,
1, Mgr. Marián Hazuga,

Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:

12.4. Informácie k vodovodu na ul. Krížnej
Pán poslanec Bc. Jozef Vaňo sa chce informovať o realizácii vodovodu na ul. Krížnej.
Správne by mala vodovod realizovať VVS. Kedže spoločnosť plánuje realizáciu vodovodu až
v roku 2024, vodovod budeme realizovať svojpomocne. Aktuálne je urobený projekt
na realizáciu vodovodu a rieši sa stavebné povolenie.
K bodu „Rôzne“ prijali poslanci uznesenia č. 80, 81 a 82.
Ad 13. Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky
a ukončil obecné zastupiteľstvo.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin

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

Overovatelia:
Jaroslav Antolík

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

Ján Obrin

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

