Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 5. 2. 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:
Neprítomný:

Ján Obrin

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie voľby kontrolóra obce Parchovany
4. Informácia o zmene č. 2 Územného plánu obce Parchovany
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Informoval poslancov, že pán poslanec Ján Obrin sa rokovania
nezúčastní. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil. Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí Jaroslav Antolík a Mgr. Marián Hazuga, za zapisovateľa bol navrhnutý
Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Starosta sa spýtal poslancov, či chce niekto doplniť bod do programu. Nikto
z poslancovne nemal bod na doplenie do programu, preto dal starosta hlasovať za program,
ktorý poslanci obdržali:

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie voľby kontrolóra obce Parchovany
4. Informácia o zmene č. 2 Územného plánu obce Parchovany
5. Rôzne
6. Záver
Hlasovanie: za: 8

Ad 2.

proti: 0 zdržal sa: 0

Kontrola uznesení

 Uznesenie č.85 - K bodu: Schválenie VZN č.2 o miestnych daniach
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.86 - K bodu: Schválenie VZN č.6 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.87 - K bodu: Schválenie VZN č.3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Parchovany
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.88 - K bodu: Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Parchovanoch
- rokovací poriadok je schválený.
 Uznesenie č.89 - K bodu: Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Parchovany na roky 2020 – 2025
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.90 - K bodu: Schválenie konsolidovanej výročnej správy za r. 2019
- konsolidovaná výročná správa za rok 2019 je schválená.
 Uznesenie č.91 - K bodu: Schválenie rozpočtových opatrení za r. 2020
- rozpočtové opatrenia boli zapracované do rozpočtu.
 Uznesenie č.92 - K bodu: Schválenie rozpočtu na r. 2021
- rozpočet na rok 2021 bol schválený.
 Uznesenie č.93 - K bodu: Novela VZN č. 10 na základe stretnutia rady Materskej
školy
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.94 - K bodu: Schválenie zmluvy s VSD
- uznesenie je splnené.

 Uznesenie č.95 - K bodu: Schválenie zmluvy s VSD
- uznesenie je splnené.
 Uznesenie č.96 - K bodu: Zakúpenie motorového vozidla
- na uznesení sa pracuje.
 Uznesenie č.97 - K bodu: Rôzne
- na uznesení sa pracuje, dotácie pre kluby boli zapracované do rozpočtu.

Ad 3. Schválenie voľby kontrolóra obce Parchovany
Starosta obce informoval poslancov, že podľa zákona musíme do 60 dní vyhlásiť voľbu
kontrolóra obce Parchovany. Návrh starostu je, aby zloženie komisie pre voľbu kontrolóra obce
Parchovany bolo ako pri predchádzajúcej voľbe, t. j. Mgr. Ján Bača, Michaela
Bálintová DiS.art. a Jana Koptašíková. Voľba kontrolóra je naplánovaná na 19.3.2021 o 18:00.
Poslanci nemali žiadne námietky a pripomienky k starostovmu návrhu. Starosta obce dal
hlasovať za voľbu kontrolóra obce.
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Poslanci schválili členov komisie na voľbu kontrolóra obce Parchovany a prijali
uznesenie č.98.

Ad 4.

Informácia o zmene č. 2 Územného plánu obce Parchovany

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že bola podaná žiadosť
o zmenu Územného plánu obce Parchovany, ktorý sa pripravoval v minulosti. Dotknutým
inštitúciám už boli podané žiadosti na pripomienkovanie. Po pripomienkovaní sa bude územný
plán schvaľovať ako celok.
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Ad 5. Rôzne
5.1

COVID-19

Starosta obce informoval poslancov o štatistikách ohľadne COVID-19 pozitivity
v obci Parchovany. Záujem o testovanie v obci je veľký a stále máme cez 900
otestovaných občanov, dokonca sa chodia testovať aj z okolitých obcí, aby sa nemuseli
ísť testovať do okolitých miest. Pokiaľ bude záujem o testovanie, tak bude obec
vychádzať občanom v ústrety a bude zriadené MOM na testovanie.

5.2

Internet

Pán poslanec Mgr. Ján Bača sa spýtal na stav optického internetu v obci. Starosta
obce informoval poslancov, že informácie, ktoré má z Telekomu sú,
že postupne budú pripájať všetkých, ktorí budú mať záujem. Časť obce napr. ul.
Brezová, Rybníková, Lipová sú už pripojené. Keďže sa jedná o súkromnú firmu, ktorá
pripája občanov na optickú sieť, obec nemá v tomto smere žiadne kompetencie.

5.3

Škola a škôlka

Starosta obce informoval poslancov, že okresný hygienik a RÚVZ v Trebišove
budú vždy k piatku aktuálneho týždňa vydávať rozhodnutie, či môžu deti nastúpiť v
pondelok do MŠ alebo ZŠ. Aktuálna situácia u nás je taká, že hygienik nedovolil nástup
detí do škôl aj napriek tomu, že záujem rodičov bol veľký.
5.4

Sťažnosť Mikuláša Leška

Pán poslanec Antolík informoval starostu a poslancov o sťažnosti pána Leška.
Pán Leško sa stážuje na rozbitú cestu a nespevnenú krajnicu na križovatke Hlavná
a Majerská. Starosta obce sa vyjadril, že telefonoval s pánom Leškom a je oboznámený
s týmto problémom. Jednal už aj s pánom Girmanom ohľadne rekonštrukcie cesty,
bohužiaľ nedospeli k spoločnému názoru na opravu cesty. Pán Antolík navrhuje zatiaľ
odvodniť krajnicu cesty, aby nedochádzalo k veľkému podmývaniu krajnice. Vykopaný
kanál by bol zvedený do Manovho kanála. Starosta bude s pánom Girmanom ešte jednať
o oprave cesty, nakoľko ju vo veľkej miere využíva ťažká poľnohospodárska technika.
Ad 6. Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky
a zaprial im pokojné prežitie večera.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin
v.r.
...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Jaroslav Antolík
..............................
Mgr. Marián Hazuga ..............................

