Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 27. 10. 2020
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:
Neprítomní:

Mgr. Marián Hazuga
Ing. Terézia Pancáková

PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.

Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.

Ad 1.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie zapojenia sa do výzvy o dotáciu v rámci vyhláseného “Oznámenia
o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne
v základných a stredných školách”.
Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Rôzne
Záver

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Informoval poslancov, že pán poslanec Mgr. Marián Hazuga sa zo
zdravotných dôvodov rokovania obecného zastupiteľstva nezúčastní. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí Michaela Bálintová DiS.art. a Peter Bálint, 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, nakoľko nikto
bod nedoplnil, dal starosta obce hlasovať za predložený program:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.

Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.

Ad 2.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie zapojenia sa do výzvy o dotáciu v rámci vyhláseného “Oznámenia
o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne
v základných a stredných školách”.
Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Rôzne
Záver

Kontrola uznesení
Uznesenie č.78 - K bodu: Úprava výšky poplatku a zálohy za prenájom KD
 Uznesenie je splnené, dodatok je zverejnený na webovej stránke obce.
Uznesenie č.79 - K bodu: Schválenie spôsobu prevádzkovania zberného dvora
 Uznesenie je splenné, zberný dvoj je otvorený a v prevádzke.
Uznesenie č.80 - Žiadosť Samuela Bálinta
 Uznesenie sa plní – heligónka je vo výrobe.
Uznesenie č.81 - K bodu: Žiadosť CVČ
 Uznesenie sa plní.
Uznesenie č.82 - K bodu: Žiadosť súkromnej ZUŠ Parchovany
 Uznesenie sa plní.

Ad 3. Schválenie zapojenia sa do výzvy o dotáciu v rámci vyhláseného

“Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie
vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách”.
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy na zlepšenie
vybavenosti školskej jedálne v základnej škole. Maximálna výška dotácie je 5000 €. Výzva sa
predkladá bez spoluúčasti na projekte. Dotáciu v prípade úspešného schválenia je potrebné
vyčerpať do 28.2.2021. Starosta otvoril diskusiu k tejto téme. Z predbežného prieskumu
s riaditeľom školy by sa finančné prostriedky použili na nákup škrabky na zemiaky. Starosta

obce po krátkej diskusii dal hlasovať za zapojenie sa do výzvy na predloženie žiadosti
o poskytnutie dotácie na nákup vybavenia do školskej jedálne:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Poslanci schválili zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie na nákup vybavnia do školskej
jedálne a hlasovaním prijali uznesenie č. 84.

Ad 4.

Schválenie návratnej finančnej výpomoci

Starosta obce pripomenul poslancom, že v dôsledku pandémie došlo k výpadku časti
podielových daní, o čom rokovalo zatupiteľstvo na minulom zasadnutí. 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 33 281€.
O finančnú výpomoc sa môže obec uchádzať na základe uznesenia, ktoré schvália poslanci
obecného zastupiteľstva. Starosta obce otvoril na túto tému diskusiu. Po diskusii dal starosta
obce hlasovať za schválenie návratnej finančnej výpomoci:
Hlasovanie:

za:

6, Peter Bálint, Michaela Bálintová DiS.art., Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Stanislav Tutko, Bc. Jozef Vaňo,
proti:
2, Jaroslav Antolík, , Mgr. Ján Bača,
zdržal sa: 0,

Poslanci hlasovaním schválili návratnú finančnú výpomoc pre obec Parchovany a prijali
uznesenie č. 83. Poslanci obceného zastupiteľstva doporučili starostovi, aby z finančnej
výpomoci zrealizoval opravu chodníka na ul. Staničnej pri vstupe do parku. Chodník je
v nevyhovujúcom stave.
Ad 5. Rôzne
5.1. Informácie k celoplošnému testovaniu
Starosta obce informoval poslancov, že v našej obci sú plánované 3 odberné miesta, a to
v kutlúrnom dome, komunitnom centre a v Božčiciach. Administratívnych pracovníkov máme
dosť. Prihlásili sa na výzvu, ktorú obec zverejnila. Obec na testovanie zakúpila koše na
biologický odpad, ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a všetky potrebné veci
na zabezpečenie bezproblémového testovania v našej obci. Testovanie bude prebiehať v sobotu
a nedeľu v čase od 7:00 do 22:00. Taktiež je zabezpečené stravovanie pre všetkych
administratívných pracovníkov a zdravotnícky personal. Počas testovania sa bude v rozhlase
oznamovať aktuálna situácia, aby ľudia nemuseli dlho čakať v radoch. Po skončení testovania
sa budú všetky priestory dezinfikovať.
5.2.

Optická sieť

Starosta obce informoval poslancov, že v obci začali výkopové práce na pokládku
optickej siete spločnosti Slovak Telekom. Výkopové práce budú prebiehať po jednotlivých
uliciach. V prípade domov bude potrebné spolupracovať s majiteľmi pozemkov, aby im bolo
umožnené prejsť autom. Informácie o výkopových prácach bude obecný úrad hlásiť v rozhlase,

aby sa vedeli občania prisôsobiť obmedzeniam, ktoré z toho vyplynú. Taktiež treba zachovať
zvýšenú bezpečnosť pri výkopoch.
5.3. Plot okolo škôlky
Dalej starosta obce informoval poslancov, že sa oplotí materská škola. Plot bude zo
zelených oplastovaných blokov a spodnou časťou sa položí obrubník. V škôlke sa taktiež
prerábajú 2 triedy, aby sme mohli prijať aj deti, ktoré podali žiadosť, ale z kapacitných
dôvodov nemohli nastúpiť.
Ad 6. 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:
Peter Bálint
..............................
Michaela Bálintová ..............................

