Zápisnica
z 15. zasadania Obecného

zastup iteľstva

v Parchovanoch konaného 2 1.2.2014

Prítomní:

Ing. Ján Hvozdík, starosta obce
Poslanci OZ:
Mgr.Marián Hazuga
Mgr. Ján Hvozd ík
Ing. Ján lvanoc
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
Michal Šimai
Stanislav Tutko
PaedDr. Jozef Tóth
Zdenek Hajduk
Ing Ján Popaďák - kontrolór obce
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol ln g. Ján 1lvozdík, starosta obce. Po privítaní
prítomných skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci obecného zastupite ľstva, čím je
splnená podmienka uznášan iaschopnosti.
Za overovateľov zápisnice urč il poslancov:
Ing. Anton Oporoska
PaedDr. JoLef Tóth
Následne poslanci schválili návrh programu rokovaniajednohlasne.
Hlasovanie : Za 9 poslancov

K bodu

č.

2

Voľba

hlavného kontrolóra obce

Vzhľadom na to, že 28.2.2014 končí pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Parchovany, odporučil
starosta obce vyhlásiť vo ľbu hlavného kontrolóra na tomto zasadnutí. Obecné zastup iteľstvo určilo
podmienky a postup pre u skutoč nen i e tejto vo ľby. Taktiež určilo deň konania voľby hlavného
kontrolóra na 27.6.2014. Vyhlásenie a požiadavky na u c hád zača a ďa l ší postup vo ľby tvorí prílohu
tejto zápisnice
1llasovanie: Za 9 poslancov

K bodu

č.

3

Organizačno-technické zabezpečenie voľby

prezidenta S R

Starosta obce informoval poslancov o spôsobe zabezpečenia volieb. Bol i vytvorené tri volebné okrsky,
dva v Parchovanoch a jeden v Božčic i ach.
Navrhovaný postup bol odsúhlasený jednohlasne.
Hlasovanie: za 9 poslancov
K bodu č. 4 Inform ácia z jednania o prepojení ČOV

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o navrhovanom pripojení miestnej kanalizácie na ČOV
Dvorianky. Táto otázka bola prejednávaná aj v minulosti. Keďže v terajšej situácii je to prakticky
jediné možné riešenie. Návrh bol schvá lený jednohlasne.
Hlasovanie: za 9 poslancov

/
K bodu

č.

5 Dis kus ia

Boli prejednané otázky zo VZN č. 9 výška poskytovania príspevku na 1 dieťa od 5 do 15 rokov pre
CVČ.
Poskytovaná suma na j edno dieťaje 62,72 €.V CVČje 65 žiakov.
Pos lanc i schválili postup s č inn osťou CVČ jednoh lasne.
1llasovanie: za 9 poslancov

K bodu

č.

6 Rôzne

a) Poslanci boli oboznámení s navrhovaným spôsobom inštalácie a následného vy užívan ia webovej
stránky ko mpetentnými poslancami OZ a pracovníkmi obce.
1llasovanie: Za 9 pos lancov
b) V

ďalšom

bode bolo skonštatované, že boli opravené ste ny posiliíovne.

Na záver starosta obce

Za

poďakova l

poslancom za

účasť

a zasadanie

ukončil

o 21.00 hod.

správn osť:

Ing. Ján lvanoc

Overovatelia:
Ing. Anton Oporoska
PaedDr. JozefTóth

r:;}~
Ing. Ján H./o z d í k
starosta obce

