Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 20. 12. 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

Jaroslav Antolík
Peter Bálint
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo

Kontrolór obce:

Ing. Martina Havrišová

Neprítomní:

Mgr. Ján Bača
Michaela Bálintová DiS.art.

Ostatní prítomní:

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
4. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020
5. Schválenie zakúpenia kompostérov a výšky poplatku
6. Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2021
7. Schválenie rozpočtu na rok 2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
zástupcu obce, kontrolórku obce a prítomných poslancov na obecnom zastupiteľstve.
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: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
Starosta sa spýtal prítomných, či má niekto návrh na doplnenie bodu programu.
Kontrolórka predložila návrh na vloženie bodu do programu: Stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2022.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
4. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020
5. Schválenie zakúpenia kompostérov a výšky poplatku
6. Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2021
7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2022
8. Schválenie rozpočtu na rok 2022
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Záver
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1

Ad 2.

Kontrola uznesení

Uznesenie č.123 - K bodu: Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
➢
Na uznesení sa pracuje, verejné obstarávanie na oplotenie bude prebiehať
pravdepodobne medzi sviatkami alebo po sviatkoch.
Uznesenie č.124 - K bodu: Stanovisko vedenia školy k potrebe investovania financií do budovy
školy
➢
Na uznesení sa taktiež pracuje, prerába sa rozpočet podľa potrieb schválenej
rekonštrukcie.

Uznesenie č.125 - K bodu: Zapojenie sa do združenia obcí Ondavské Cyklotrasy
➢
Uznesenie je schválené, zmluvy sú zverejnené na web stránke.
Uznesenie č.126 - K bodu: Zmena Web dizajnu stránky obce Parchovany a upgrade sieťovej
infraštruktúry na obecnom úrade
➢
Na uznesení sa pracuje, firma je aktuálne v karanténe kvôli výskytu COVID-19
ochorenia.
Uznesenie č.127 - K bodu: Žiadosť OKST Duby
➢
Uznesenie je schválené.

Ad 3. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie

sťažností
Starosta obce pripomenul, že stále nemáme schválenú komisiu pre verejný poriadok
a vybavovanie sťažností. Preto navrhuje, aby sme zriadili túto komisiu. Starosta obce otvoril
diskusiu na túto tému. Pán poslanec Jaroslav Antolík sa vyjadril, že komisie nemajú žiadne
kompetencie a nie sú právne záväzné. Starosta obce informoval poslancov, že aj keď komisie
nemajú kompetencie sú poradným orgánom a slúžia na urýchlenie vybavovania sťažností.
Keďže túto komisiu zatiaľ nemáme schválenú, všetky sťažnosti rieši starosta obce sám. Pre
nízku účasť poslancov sa poslanci rozhodli tento bod znova presunúť na ďalšie zastupiteľstvo.
Starosta obce dal hlasovať za presunutie tohto bodu na nasledujúce zastupiteľstvo.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
Poslanci k tomuto bodu neprijali žiadne uznesenie.

Ad 4. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020
Poslanci obdržali konsolidovanú výročnú správu elektronicky. Poslanci si prešli
výročnú správu obce. Starosta otvoril diskusiu k tejto téme. Pán poslanec sa spýtal
na pohľadávky PO a FO po lehote splatnosti voči obci. Či sú sumy dobre rozdelené v bode 8.3.
Kontrolórka potvrdila, že položky by mali byť rozdelené. Bude potrebné sumy v dokumente
opraviť, iné pripomienky ku konsolidovanej výročnej správe a správe audítora neboli.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
Poslanci zobrali konsolidovanú výročnú správu a správu audítora na vedomie a prijali
uznesenie č. 128.
Na obecné zastupiteľstvo prišiel pán poslanec Stanislav Tutko.

Ad 5. Schválenie zakúpenia kompostérov a výšky poplatku
Starosta obce informoval poslancov, že obec musí zabezpečiť kompostéry alebo mať
obecné kompostovisko. Firma Fúra nám predložila návrh, že nám dodá kompostéry
pre občanov s objemom 1 100 l v cene 50 € bez DPH, ktoré premietne do vývozu odpadu.
Starosta obce otvoril diskusiu k tejto téme. Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné, aby sme
to mali rozdelené a nemali cenu kompostérov zahrnutú v cene za vývoz odpadu. Starosta obce
dal návrh na zakúpenie kompostérov s objemom 1100 l formou verejného obstarávania.
Starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie č.129 a schválili nákup 1100 l
kompostérov formou verejného obstarávania.

Ad 6. Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2021
Starosta obce informoval poslancov, že máme niekoľko rozpočtových opatrení,
rozpočtové opatrenie č. 36 potrebujeme schváliť. Ostatné rozpočtové opatrenia obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie. Poslanci sa oboznámili s rozpočtovými opatreniami. Starosta
otvoril diskusiu k rozpočtovým opatreniam. Poslanci nemali žiadne pripomienky
k rozpočtovým opatreniam. Starosta obce dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 36.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci prijali uznesenie č.130, schválili rozpočtové opatrenie č. 36 a zobrali ostatné
rozpočtové opatrenia na vedomie.

Ad 7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2022
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 predniesla kontrolórka obce Parchovany. Predložila
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022, ktoré je prílohou č.1 k zápisnici obecného
zastupiteľstva. Pri spracovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu viacročného rozpočtu na roku 2022 – 2024. V závere na základe uvedených skutočností
neodporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2022, nakoľko návrh rozpočtu
bol vyvesený na úradnej tabuli iba 12 dní a podľa zákona má byť zverejnený 15 dní. Starosta
obce otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu. Pokiaľ by bol rozpočet zverejnený 15 dní na úradnej
tabuli, kontrolórka by nemala žiadne výhrady k rozpočtu a odporučila by návrh rozpočtu
schváliť. Starosta obce dal hlasovať:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky
na vedomie a prijali uznesenie č. 131.

Ad 8. Schválenie rozpočtu na rok 2022
Poslanci obdržali rozpočet elektronicky. Rozpočet je pracovný materiál, ktorý sa počas
roka upravuje a mení podľa potrieb obce. Starosta otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu na rok
2022. V položke rekonštrukcia verejného osvetlenia treba na roky 2023 a 2024 zrušiť sumy,
nakoľko v roku 2022 nám končia splátky za rekonštrukciu. Po krátkej diskusii dal starosta obce
hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2022.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili rozpočet na rok 2022 a prijali
uznesenie č. 132.
Ad 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022
Pani kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti
na prvý polrok 2022. Kontrolná činnosť je zložená z pravidelnej tematickej kontroly a kontrol
na základe podnetov uznesení OZ a vlastných podnetov na základe poznatkov. Návrh bol
zverejnený aj na webovej stránke obce Parchovany. Starosta obce otvoril diskusiu k plánu
kontrolnej činnosti. Po krátkej diskusii dal starosta odhlasovať za schválenie plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili pán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na prvý polrok 2022 a prijali uznesenie č. 133.

Ad 10. Interpelácie poslancov
Neprišla žiadna písomná interpelácia, preto sa starosta spýtal poslancov, či majú
nejaké otázky.
Mgr. Marián Hazuga sa opýtal na aktuálny stav MŠ Poľná. Starosta obce informoval
poslancov, že aktuálne prebieha verejné obstarávanie na interiér MŠ Poľná. Starosta obce
poskytol aj bližšie informácie k priebehu zaradenia škôlky do siete škôl. Podali sme taktiež
žiadosť o výnimku na skoršie spustenie, čakáme za vyjadrením ministerstva školstva
a ministerstva financií, aby sme mohli škôlku spustiť.
Ján Obrin sa spýtal na budovu, ktorú nám ponúklo Primagro s.r.o. na odpredaj.
Informácia od pána starostu je, že pán Girman s navrhovanou sumou nesúhlasí a bude hľadať
iného kupca na budovu.

Ad 11. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že do bodu rôzne máme dve žiadosti, ktoré prišli
na schválenie pre obecné zastupiteľstvo.

11.1. Žiadosť o príspevok – Hvozdík Jozef, Lipová 88, Parchovany
Starosta obce prečítal žiadosť pána Hvozdíka o príspevok vo výške 500 € na liečbu jeho
manželky, ktorá je vážne chorá. Starosta otvoril diskusiu na túto tému. Z diskusie vyplynul
návrh na 200€. Starosta obce dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, Bc. Jozef Vaňo
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili 200 € na liečbu pre manželku
pána Hvozdíka a prijali uznesenie č. 134.

11.2. Žiadosť o príspevok – ZBTČ
Starosta obce prečítal žiadosť ZBTČ na chod svojej činnosti. ZBTČ žiada 1 000€
na chod činnosti. Starosta obce otvoril diskusiu k tejto žiadosti. Z diskusie vyplynul návrh na
800€ na chod ZBTČ. Starosta po diskusii dal hlasovať za návrh 800€ pre chod ZBTČ.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili 800 € na chod ZBTČ a prijali
uznesenie č. 135.

Ad 12. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov. Poprial všetkým poslancom pokojné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka veľa šťastia a hlavne zdravia. Následne ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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

Ján Obrin

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

