Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 15. 10. 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:

Ing. Martina Havrišová

Neprítomní:

Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo

Ostatní prítomní:

Ing. Ján Pancák
Jozef Bača
Beáta Bačová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Oboznámenie sa s výzvou na výstavbu detského ihriska
Schválenie zapojenia sa do výzvy “KD – zvýšenie hygienickej úrovne”
Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
Schválenie nájomného za priestory v Komunitnom centre
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných a hostí, ktorí prišli na obecné zastupiteľstvo. Informoval poslancov,
že pán poslanec Bc. Jozef Vaňo a pán poslanec Stanislav Tutko sa z rokovania ospravedlnili.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Marián Hazuga a Ján Obrin, za zapisovateľa bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Starosta predložil bod 7. na doplnenie do programu: Schválenie zapojenia sa
do výzvy na rekonštrukciu chodníkov. Pán poslanec Mgr. Ján Bača predložil návrh
na doplnenie 8. bodu programu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Lesnej.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Otvorenie
Kontrola uznesení
Oboznámenie sa s výzvou na výstavbu detského ihriska
Schválenie zapojenia sa do výzvy “KD – zvýšenie hygienickej úrovne”
Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
Schválenie nájomného za priestory v Komunitnom centre
Schválenie zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu chodníkov
Rekonštrukcia chodníka na ul. Lesnej
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Ad 2.

Kontrola uznesení

Uznesenie č.105 - K bodu: Správa a prerokovanie odkúpenia administratívnej budovy spol.
TopAgro.
 Uznesenie nie je podpísané, starosta obce si nechal čas na rozmyslenie a ďalšie
rokovanie s pánom Ing. Girmanom.
Uznesenie č.106 - K bodu: Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2020
a správy audítora.
 Uznesenie je splnené.
Uznesenie č.107 - K bodu: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
 Uznesenie je splnené.

Uznesenie č.108 - K bodu: Parchovany – rozšírenie vodovodu na ul. Krížnej.
 Uznesenie sa realizuje.
Uznesenie č.109 - K bodu: Schválenie VZN obce o sociálnych službách.
 Uznesenie je splnené. VZN obce o sociálnych službách je schválené.
Uznesenie č.110 - K bodu: Zapojenie sa do projektu MOPS.
 Uznesenie sa realizuje, čakáme, či nám bude projekt schválený.
Uznesenie č.111 - K bodu: Prejednanie rekonštrukcie ciest a chodníkov (cesty na ulici
Brezovej, križovatka Hlavná, Družstevná, Nová a Cintorínska, chodník na ulici Staničnej pravá strana od parku po križovatku s ulicou Dlhou, navýšenie rozpočtu na dokončenie
na ulici Lipovej).
 Uznesenie sa realizuje, robí sa rozpočet na rekonštrukciu ciest a chodníkov.
Uznesenie č.112 - K bodu: Prejednanie navýšenia výdavkov z vlastného rozpočtu o 5%
na výstavbu MFI.
 Uznesenie je splnené, zmluva je podpísaná.
Uznesenie č.113 - K bodu: Rekonštrukcia strechy obecného úradu Božčice.
 Na uznesení sa pracuje, čakáme na rozpočet.
Uznesenie č.114 - K bodu: Návrh starostu obce na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
 Uznesenie je splnené.

Ad 3. Oboznámenie sa s výzvou na výstavbu detského ihriska
Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou na výstavbu detských ihrísk. Navrhuje
realizáciu detského ihriska na ul. Novej. Ihrisko bude pre deti vo veku od 3 do 14 rokov. Detské
ihrisko bude poskytovať priestor, ktorý u detí podporí fantáziu a kreativitu, je tiež významným
miestom oddychu a trávenie voľného času vonku. Ihrisko by malo obsahovať zostavu rodina,
t.j. pieskovisko v tvare člna, kolotoč, hojdačky, altánok, hraciu loď, fit dráhu, lavičky.
Rozpočet je cca 30 000 €, obec sa bude podieľať spoluúčasťou 5%. Starosta obce otvoril
diskusiu k tejto téme. Po krátkej diskusii dal hlasovať za realizáciu tohto projektu:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním prijali uzn. č.115 a schválili realizáciu a výstavbu detského ihriska
na ul. Novej.

Ad 4. Schválenie zapojenia sa do výzvy “KD – zvýšenie hygienickej

úrovne”.
Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou na zvýšenie hygienickej úrovne kultúrnej
inštitúcie. V rámci výzvy sa môžeme uchádzať o rekonštrukciu vybavenia kultúrneho domu
ako sú stoly, stoličky, maľovka, rekonštrukcia WC atď. Neoprávnené sú rozsiahle rekonštrukcie
priestorov, stavebné práce a pod. Výzva vola zverejnená koncom septembra. Na rekonštrukciu

môžeme žiadať od 50 do 200 000 €. Spoluúčasť na projekte je 5%. Starosta obce otvoril
diskusiu na túto tému. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu stálo obec cca 700 €. Pri
schvaľovaní projektu sa bude posudzovať aj návštevnosť kultúrnej inštitúcie. Po diskusii dal
starosta obce hlasovať za zapojenie sa do výzvy na zvýšenie hygienickej úrovne kultúrneho
domu.
Hlasovanie: za: 5, proti: 1 – Mgr. Ján Bača,

zdržal sa: 1 – Jaroslav Antolík

Poslanci hlasovaním schválili zapojenie sa do výzvy na zvýšenie hygienickej úrovne kultúrneho
domu a prijali uznesenie č. 116.

Ad 5. Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkoviska.
Starosta obce informoval poslancov, že Materská škôlka na ul. Poľnej je skolaudovaná
a aktuálne prebieha výberové konanie na zariadenie interiéru MŠ. Na otvorenie MŠ musíme
mať z hygieny schválený aj prevádzkový poriadok MŠ, na to však potrebujeme mať MŠ
oplotenú, aby sme spĺňali bezpečnostné opatrenia. Starosta obce predložil poslancom rozpočet
oplotenia a parkoviska, ktorý má slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie. Jedná sa o cca
200 m betónového oplotenia a parkovisko s rozmermi 5x10 m. Starosta obce otvoril diskusiu
na túto tému. Po diskusii dal starosta hlasovať za rozpočet na oplotenia MŠ Poľná a parkoviska.
Hlasovanie:

za: 1 – Ing. Maroš Obrin, proti: 0 , zdržal sa: 6 – Jaroslav, Antolík,
Mgr. Ján Bača
Peter Bálint
Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin

Poslanci hlasovaním nechválili rozpočet pre verejné obstarávanie na oplotenie MŠ
Poľná. K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Ad 6. Schválenie nájomného za priestory v Komunitnom centre.
Starosta obce informoval poslancov, že sme mali niekoľkokrát žiadosť o prenajatie
priestorov Komunitného centra na rôzne posedenia alebo spoločenské akcie. Po preverení
projektu však nie je možné komunitné centrum prenajať. Budova musí päť rokov slúžiť výlučne
na tento účel. Až po skončení päťročného obdobia budeme môcť priestory a budovu využívať
aj na iné účely. K tomuto bodu nebolo schválené žiadne uznesenia. Poslanci zobrali správu
starostu na vedomie.

Ad 7. Schválenie zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu chodníkov
Starosta obce informoval poslancov, že vyšla nová výzva na realizáciu chodníkov. Mali
by sme sa do tejto výzvy zapojiť, aby sme vedeli zrealizovať rekonštrukciu chodníka na ul.
Staničnej po pravej strane smerom od parku hore. Projekt na rekonštrukciu už máme spravený,
resp. vieme použiť z predchádzajúceho výberového konania. Taktiež aj stavebné povolenie je
vydané. Pokiaľ odovzdáme projekt so žiadosťou do 20.10. dostaneme bonusové body za čas.
Výzvu vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky. Aj pri tejto výzve je spoluúčasť projektu 5% a maximálna výška dotácie na projekt
je 250 000 €. Starosta dal potom hlasovať za zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu chodníkov.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu chodníkov
a prijali uznesenie č. 117.

Ad 8. Rekonštrukcia chodníka na ul. Lesnej
Pán poslanec Mgr. Ján Bača navrhuje, aby do programu opráv ciest a chodníkov bola
zaradená aj ul. Lesná. Po krátkej diskusii starosta obce navrhol zaradiť do plánu obnovy
chodníkov a ciest aj chodník na ul. Novej. Starosta obce dal hlasovať za doplnenie týchto ulíc
do plánu obnovy ciest a chodníkov:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili doplnenie ulíc Novej a Lesnej do plánu obnovy ciest
a chodníkov na rok 2022 a prijali uznesenie č. 118.

Ad 9. Interpelácie poslancov
Mgr. Ján Bača
9.1

Úprava podkladu pod pripravované dopravné ihrisko pri škole

Text interpelácie: Pán starosta, na predchádzajúcom zastupiteľstve sme sa dohodli
na vyasfaltovaní priestranstva pred školou, ktoré má slúžiť ako podklad pre detské dopravné
ihrisko, z tohto dôvodu predkladám návrh na schválenie uznesenia: Realizácia asfaltového
podkladu pod detské dopravné ihrisko.
 Starosta obce otvoril diskusiu na túto tému, a po diskusii dal hlasovať
za vyasfaltovanie detského ihriska v átriu školy.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili vyasfaltovanie detského ihriska v átriu školy a prijali
uznesenie č. 119.

9.2

Úprava detského ihriska pri škole

Text interpelácie: Pán starosta, na základe opotrebovania detského ihriska - striešky úplne bez
farby, madlá takmer bez farby, dávam návrh na úpravu detského ihriska pri základnej škole.
 S natieraním a úpravou detského ihriska sa už začalo. Cenová ponuka od firmy, ktorá
dodala celú zostavu bola neakceptovateľná. Nakúpili sa ekologicky nezávadné farby
a zamestnanci obecného úradu realizujú náter celej zostavy detského ihriska pri MŠ.
9.3

Prečistenie kanála na Družstevnej ulici prepojeného s Manovým kanálom

Text interpelácie: Pán starosta, na základe podnetu občanov a vzhľadom na to, že do tohto
kanála ústi tzv. ,, stará kanalizácia“, kde hrozí riziko jej upchatia, pretože uvedený kanál je
zarastený náletovými drevinami, dávam návrh na prijatie uznesenia na prečistenie uvedeného
kanála.
 Starosta obce najprv spraví obhliadku miesta, kde ústi kanalizácia a taktiež skontroluje
Manov kanál. V prípade nebezpečnej situácie bude potrebné osadiť šachtu kvôli
bezpečnosti a osloví kompetentné orgány na prečistenie Manovho kanála.
9.4

Presun prvej lavičky pri bráne parku

Text interpelácie: Pán starosta, na základe sťažnosti p. Moniky Krivákovej na zvýšenú hlučnosť
v blízkosti jej domu dávam návrh na prijatie uznesenia presunu uvedenej lavičky hlbšie
do parku. Na zváženie posúvam možnosť neosvetľovania parku v nočných hodinách, potme by
sa tam zrejme nezdržiavali skupiny ľudí spôsobujúce zvýšenú hlučnosť.
 Starosta obce bol danú situáciu skontrolovať. Lavička sa nachádza dostatočne ďaleko
od jej domu. Medzi lavičkou a hlavnou cestou sú nasadené aj tuje ktoré tlmia prípadnú
hlučnosť z parku. Lavička je zabetónovaná a už dosť značne opotrebovaná. Jej
presunom by sa celkom zničila. Pre zvýšenie bezpečnosti a kontrole miesta sa do parku
osadí kamerový systém.
9.5

Denník jázd – Octavia, Fabia

Text interpelácie: Na základe informácie z predchádzajúceho zastupiteľstva (uvedené
aj v zápisnici 14.4), že sa denníky jázd vedú, prosím o bližšie informácie ohľadom prekročenia
uvedenej položky.
 Áno, položka je v rozpočte prekročená a to z dôvodu výrazného navýšenia cien za
pohonné hmoty. Octavia má za 6 rokov najazdených iba 130-tisíc km, čo je o viac ako
tretinu menej oproti Peugeotu, ktorý mal za 6 rokov 380-tisíc km. Fabia a Octavia sa
využívajú výlučne na pracovné účely. Na súkromné cesty využíva starosta svoje
súkromné vozidlo.
Mgr. Marián Hazuga
9.6

Covid-19 opatrenia za rok 2020/2021

Text interpelácie : Ako naša obec finančne zvládla testovanie na Covid-19. Z pohľadu MOM,
koľko finančných prostriedkov sme vynaložili na testovanie a koľko nám štát prispel
na testovanie.

 Starosta obce danú vec preverí u ekonómky a požiada ju o správu, nakoľko aktuálne
nedisponuje touto informáciou. Po obdržaní informácii bude potom informovať
poslancov obecného zastupiteľstva.
Ad 10. Rôzne
10.1

Žiadosť Súkromné centrum voľného času Parchovany

Zriaďovateľ Súkromného centra voľného času, Hlavná 462, 076 62 Parchovany Mgr.
Marián Hazuga predložil žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov v sume 1 200 € na svoju
činnosť na rok 2022. Starosta obce dal hlasovať za túto žiadosť:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili pridelenie finančných prostriedkov pre Súkromné
centrum voľného času v Parchovanoch, Hlavná 462, 076 62 Parchovany, a prijali uznesenie
č.120.
10.2

Žiadosť Súkromná umelecká škola Parchovany

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Parchovany, Hlavná 462, 076 62
Parchovany Mgr. Marián Hazuga predložil žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
v sume 7 500 € na svoju činnosť na rok 2022. Starosta obce dal hlasovať za túto žiadosť:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili pridelenie finančných prostriedkov pre Súkromnú
umeleckú školu Parchovany, Hlavná 462, 076 62 Parchovany, a prijali uznesenie č.121.
10.3

Žiadosť Leona Paulišinová Parchovany

Pani Leona Paulišinová žiada obecné zastupiteľstvo o jednorazový finančný príspevok
na preklenutie aktuálne zlej finančnej situácie pre svoju dcéru a domácnosť. Svoju žiadosť
zdôvodnila stratou zamestnania, stratou manžela, dlhými lehotami sociálnej poisťovne pre
vyplatenie vdovskej a sirotskej dávky. Starosta obce otvoril na túto tému diskusiu. Poslanci
v diskusii navrhli 800 € jednorazový finančný príspevok pre pani Paulišinovú. Starosta obce
dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili jednorazový finančný príspevok pre pani Paulišinovú
a prijali uznesenie č.122.

10.4

Sťažnosť pán Pancák, Bača, Bačová

Pán Bača prišiel upozorniť zastupiteľstvo na niekoľko vecí vo svojom okolí, s ktorými
nie je spokojný. Chodník na ul. Družstevnej sa miestami prepadáva, taktiež chodník na ul.
Hlavnej. Chodník na ul. Staničnej je v dezolátnom stave.
Starosta informoval pána Baču, že o týchto problémoch vie a že sa zapojíme do výzvy
na opravu chodníkov a ciest. Taktiež sa pripravuje rozpočet na opravu chodníkov, aby sme
v priebehu budúceho roka opravili čo najviac úsekov.
Pán Bača informoval poslancov, že pri vstupe do zberného dvora je poškodený asfalt.
Hlavná cesta je nižšie ako vstup do zberného dvora, čo spôsobuje problémy pri prechádzaní.
Starosta obce danú vec preverí.
Pánovi Bačovi sa taktiež nepáči, že sa zváža odpad z ul. Majerskej a Poľnej do zberného
dvora. Pokiaľ sa privezie odpad z týchto ulíc, rómski občania by si ho mali pretriediť, aby sa
zachovalo separovanie, triedenie v zbernom dvore.
Áno, starosta chápe danú situáciu a v rámci zabránenia šírenia čiernych skládok v obci
majú na ul. Poľnej a Majerskej kontajner na odpad. Požiada teda občanov bývajúcich na týchto
uliciach o separovanie odpadu.
Pán Bača sa taktiež spýtal, prečo na zberný dvor nie je možné uložiť lístie alebo
vyschnutú kukuricu, keďže to taktiež patrí do bioodpadu a je to zverejnené aj na webovej
stránke obce.
Starosta obce danú vec preverí, nie všetky veci nám však hygienický úrad dovolil
uskladniť v zbernom dvore. Danú problematiku bude starosta konzultovať z hygienickým
úradom v Trebišove, ktorý vydá k problému rozhodnutie.
Pán Pancák pripomenul problém s kanalizáciou, pri jeho pozemku sú tri potrubia, ktoré
nie sú zakryté a vyteká z nich hnojovka. Priestor je potrebné vyčistiť a osadiť tam šachtu. Ak
to bude potrebné, vie sprístupniť aj svoj pozemok na čistenie. Žiada hlavne o vyčistenie kanála
od hnojovky a náletových drevín.
Starosta obce pôjde potrubia skontrolovať a preverí možnosti osadenia kanalizačnej
šachty.
Ad 11. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin
...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Marián Hazuga

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

Ján Obrin

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

