Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 17. 6. 2022
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:

Ing. Martina Havrišová

Neprítomní:

Peter Bálint

Ostatní prítomní:

Jozef Bača
Ján Pancák

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Parchovany
za rok 2021
5. Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2021
6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 1 až 5/2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
9. Schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu na ulici Poľnej
10. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 8 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
11. Schválenie výšky poplatku za kompostéry
12. Schválenie prevodu majetku obce hodného osobitného zreteľa
13. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa
14. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa

15. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 k VZN
č.1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN obce
Parchovany
16. Schválenie nákupu nového vybavenia do školskej jedálne
17. Schválenie finančného príspevku v čase náhlej núdze
18. Schválenie dofinancovania stravného pre ZŠ Parchovany
19. Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Parchovany
20. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich budú voliť
a určenie rozsahu výkonu starostu obce Parchovany pre volebné
obdobie 2022 – 2026
21. Rôzne
22. Záver
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Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
zástupcu obce, kontrolórku obce, prítomných poslancov a občanov na obecnom zastupiteľstve.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Michaela Bálintová DiS.art. a Ján Bača, za
zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za: 6, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 3,

Peter Bálint
Ján Obrin
Bc. Jozef Vaňo

Starosta sa spýtal prítomných poslancov a kontrolórky obce, či má niekto návrh na
doplnenie bodu do programu. Kontrolórka obce predložila návrh na vloženie bodu do
programu: Správa s kontroly hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie: za: 6,

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

proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 3,

Peter Bálint
Ján Obrin
Bc. Jozef Vaňo

Starosta obce taktiež doplnil bod do programu: Vodozádržné opatrenia v obci Parchovany
Hlasovanie: za: 6,

Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
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proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 3,

Peter Bálint
Ján Obrin
Bc. Jozef Vaňo

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Parchovany
za rok 2021
5. Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2021
6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 1 až 5/2022
7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
9. Schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu na ulici Poľnej
10. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 8 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
11. Schválenie výšky poplatku za kompostéry
12. Schválenie prevodu majetku obce hodného osobitného zreteľa
13. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa
14. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa
15. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 k VZN
č.1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN obce
Parchovany
16. Schválenie nákupu nového vybavenia do školskej jedálne
17. Schválenie finančného príspevku v čase náhlej núdze
18. Schválenie dofinancovania stravného pre ZŠ Parchovany
19. Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Parchovany
20. Vodozádržné opatrenia v obci Parchovany
21. Správa hlavnej kontrolórky obce Parchovany
22. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich budú voliť
a určenie rozsahu výkonu starostu obce Parchovany pre volebné obdobie 2022 –
2026
23. Rôzne
24. Záver
Hlasovanie: za: 6, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
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neprítomní: 3,

Peter Bálint
Ján Obrin
Bc. Jozef Vaňo

Po otvorení zasadnutia dal starosta obce priestor občanom, ktorí prišli na obecné
zastupiteľstvo. Ako prvý dostal slovo pán Ján Pancák. Pán Pancák poukázal na problém so
šachtou pri jeho pozemku na ul. Družstevnej. Zo šachty je cítiť splašky a zápach fekálií.
Starosta obce dá skontrolovať šachtu na povrchovú vodu a preverí vypúšťanie splaškov do
povrchovej vody. Taktiež sa osadí kanalizačný príklop na šachtu.
Následne dostal slovo pán Bača, ktorý sa sťažoval na neporiadok na zbernom dvore.
Starosta obce ho informoval, že v zbernom dvore je všetko vytriedené, inak by nám spoločnosť,
ktorá odoberá odpad zo zberného dvora odpad nezobrala. Taktiež nie je pokosená tráva medzi
zberným dvorom a jeho pozemkom a taktiež je tam vysoká žihľava. Starosta danú vec preverí.
Taktiež živé ploty a kvety prevísajú až na chodník a zužujú šírku chodníka. Treba ostrihať veci,
ktoré prevísajú a zabraňujú normálnemu prechodu po chodníku. Starosta obce bude informovať
občanov, aby si ošetrili prevísajúce ploty do chodníka, nakoľko obec nemôže zasahovať do
súkromného vlastníctva.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva prišiel pán poslanec Ján Obrin.

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.136 - K bodu: Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
➢

Uznesenie sa plní – ľudia na ul. Krížnej sa pripájajú.

Uznesenie č.137 - K bodu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP ku projektu „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Parchovany“, kód
výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
➢

Žiadosť je na ministerstve, čakáme na schválenie, čakáme či budeme úspešní.

Uznesenie č.138 - K bodu: Schválenie podania žiadosti o preklenovací úver na financovanie
spoluúčasti k projektu “Zvýšenie kvality a bezpečnosti VP Parchovany”
➢

Toto uznesenie navrhnem zrušiť, nakoľko rozdiel medzi vysúťaženou sumou
a sumou, ktorá je krytá projektom je iba 2000 €, čo obec vie zvládnuť. O zrušení
budeme rokovať na nasledujúcom zastupiteľstve.

Uznesenie č.139 - K bodu: Schválenie navýšenia o 10% na výstavbu nového cintorína
➢

Uznesenie je schválené, tento rok sa plánuje 50% realizácia nového cintorína.

Uznesenie č.140 - K bodu: Schválenie vykupovania ornej pôdy v k.ú. Parchovany a v k.ú.
Božčice od občanov
➢

Uznesenie je schválené.
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Uznesenie č.141 - K bodu: Schválenie predloženia žiadosti o NFP k projektu „Podpora
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Parchovany“ v rámci
výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov - OPKZP-PO1SC111-2021-72
➢

Uznesenie taktiež plánujem zrušiť, nakoľko je pre obec nerentabilné. Taktiež
žiadosť k tejto výzve sme ani nepodali. Starosta obce dal hlasovať za zrušenie
tohto uznesenia:

Hlasovanie: za: 7, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 2,

Peter Bálint
Bc. Jozef Vaňo

Uznesenie č.142 - K bodu: Rôzne - Odpredaj pozemkov na ulici Dlhej
➢

Na uznesení sa pracuje, aj dnes budeme na zastupiteľstve schvaľovať zámer
odpredaja.

Ad 3. Interpelácie poslancov
Jaroslav Antolík sa spýtal, či sa plánuje bezpečnostná kamera na multifunkčné ihrisko,
nakoľko „športovci” vykonávajú potrebu o mantinel. Pán Bača pridal informáciu o tom, že
občania aj pri dome služieb vykonávajú potrebu na fasádu. Starosta obce informuje miestnu
hliadku, aby zvýšili ostražitosť pri multifunkčnom ihrisku a Dome služieb, taktiež sa na
multifunkčné ihrisko namontuje bezpečnostná kamera.
Pán poslanec Tutko taktiež navrhuje rozbitie múrika, ktorý zostal ako pozostatok plota
pri GVP. Za múrikom sa hromadí odpad. Taktiež sa sťažujú nakupujúci, že im miznú drobnosti
z bicyklov, ktoré zostávajú odstavené pred obchodom. Taktiež by tam bolo dobré nainštalovať
bezpečnostnú kameru.
Pán poslanec Mgr. Bača sa spýtal na asfaltovanie dopravného detského ihriska pri škole.
Starosta obce informoval pána poslanca, že je to schválené a akonáhle sa začne s asfaltovaním,
bude sa robiť aj detské dopravné ihrisko.
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Ad 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce ku návrhu záverečného účtu
obce Parchovany
Poslanci obdržali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Parchovany k záverečnému účtu
za rok 2021 v elektronickej forme. Kontrolórka obce potom podala stanovisko poslancom aj
osobné, kde odporúčala obecnému zastupiteľstvu schválenie záverečného účtu obce bez
výhrad.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k stanovisku hlavnej kontrolórky obce,
dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 2,

Peter Bálint
Bc. Jozef Vaňo

Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Parchovany
za rok 2021 na vedomie uznesením č. 143.

Ad 5. Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2021
Starosta obce informoval poslancov, že teraz je potrebné schváliť uznesenie
k záverečnému úctu obce Parchovany za rok 2021. Starosta obce oboznámil poslancov so
znením uznesenia. Ani k záverečnému účtu nemali poslanci žiadne pripomienky, preto dal
starosta obce hlasovať za schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2021.
Hlasovanie: za: 7, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 2,

Peter Bálint
Bc. Jozef Vaňo
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Poslanci obecného zastupiteľstva schválili záverečný účet obce Parchovany za rok
2021 a prijali uznesenie č. 144.

Ad 6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 1 až 5/2022
Starosta obce informoval poslancov, že máme niekoľko rozpočtových opatrení, ktoré
má obecné zastupiteľstvo zobrať na vedomie. Starosta obce informoval, že sa jedná hlavne
o granty a zmenu zaradenia, výsledné sumy sú tie isté. Starosta obce oboznámil poslancov
s rozpočtovými opatreniami, ktoré má zobrať obecné zastupiteľstvo na vedomie a dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomní: 2,

Peter Bálint
Bc. Jozef Vaňo

Poslanci prijali uznesenie č. 145, hlasovaním zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie
č.1 až 5.

Ad 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
Starosta obce informoval poslancov o zmene a presune plánovaných finančných
prostriedkov, najväčšia zmena je presun z TJ (futbal) na 5% spoluúčasť projektov. Poslanci boli
s týmto rozpočtovým opatrením oboznámení aj elektronicky.
Počas rokovania prišiel pán poslanec Bc. Jozef Vaňo.
Starosta obce prečítal uznesenie k rozpočtovému opatreniu č.6/2022, potom dal
hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2022.
Hlasovanie: za: 7, Jaroslav Antolík
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 1, Mgr. Ján Bača
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zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili rozpočtové opatrenie č. 6/2022
a prijali uznesenie č. 146.

Ad 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2022
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke, aby oboznámila poslancov s plánom
kontroly na druhý polrok 2022. Kontrolórka obce predložila návrh na schválenie poslancom
obecného zastupiteľstva, taktiež tento návrh bol zverejnený na webovej stránke obce v menu
Zverejňovanie > Rozpočet obce. Poslanci nemali žiadne pripomienky ku kontrolnej činnosti.
Starosta obce dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Parchovany na druhý polrok 2022 a prijali uznesenie č. 147.

Ad 9. Schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu na ulici Poľnej
Starosta obce prečítal poslancom zriaďovaciu listinu pre MŠ Poľná, informoval
poslancov, že v škôlke bude zriadená výdajňa jedla. Škola je skolaudovaná, aktuálne prebieha
súťaž na interiérový nábytok, nakoľko nám ministerstvo dalo 10% korekciu ceny, s ktorou sme
nesúhlasili. Dočasným riadením bude poverená riaditeľka Materskej škôlky, kým nevznikne
rodičovská rada a nezvolí nového riaditeľa/ku MŠ Poľná. Aktuálne sa pracuje na príprave
prevádzkového poriadku. Starosta obce dal hlasovať za zriaďovaciu listinu.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
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Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili zriaďovaciu listinu MŠ Poľná
uznesením č. 148.

Ad 10. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.8 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
O tomto bode nebudeme na tomto zastupiteľstve jednať, nakoľko obec nedodržala
pätnásťdňovú lehotu zverejnenia VZN na úradnej tabuli pred schvaľovaním VZN. Starosta
obce vybral tento bol z programu a presunul na nasledujúce zastupiteľstvo.

Ad 11. Schválenie výšky poplatku za kompostéry
Starosta informoval poslancov, že kompostéry sú už pripravené v zbernom dvore, je
potrebné ešte schváliť poplatok, za ktorý bude kompostér odpredaný občanom. Kompostéry
boli vysúťažené po 60€ za kus. Starosta obce navrhol sumu 10€ za odpredaj kompostéra na
jednu domácnosť. Občan má pri prebratí kompostéra podpísať súhlas s kompostovaním
biologicky rozložiteľného odpadu na svojom pozemku. Starosta obce otvoril diskusiu na túto
tému. V diskusii sa poslanci zhodli, že postup kompostovania bude zverejnený na webovej
stránke obce. Taktiež je potrebné spraviť osvetu ku správnosti kompostovania.
Starosta obce dal hlasovať za navrhnutú sumu 10€ za odpredaj kompostéra pre
domácnosť.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili odpredaj 1100 l kompostéra v sume 10€ pre domácnosť a prijali
uznesenie č. 149.
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Ad 12. Schválenie prevodu majetku obce hodného osobitného zreteľa
Starosta prečítal zámer predaja podľa osobitného zreteľa, ktorý poslanci schválili na
predchádzajúcom zastupiteľstve, záujemcovia TOPAGRO s.r.o. Parchovany, Mgr. Peter Kohút
a Anna Tóthová predložili žiadosti, geometrický plán a všetky potrebné doklady, o ktoré boli
požiadaní. Starosta obce prečítal uznesenia k odpredaju a dal potom hlasovať jednotlivo za
odpredaj každého pozemku.
Hlasovanie za:
žiadosť Anny Tóthovej o odpredaji časti pozemku v katastrálnom území Parchovany p. č.
1566/13 orná pôda o výmere 360 m2, ktorý vznikol jej odčlenením:
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Annu Tóthovú podľa osobitného zreteľa a prijali
uznesenie č. 150.
Hlasovanie za:
žiadosť Mgr. Petra Kohúta o odpredaji časti pozemku v katastrálnom území Parchovany p. č.
1566/21 orná pôda o výmere 494 m2, ktorý vznikol jej odčlenením:
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Mgr. Petra Kohúta podľa osobitného zreteľa a prijali
uznesenie č. 151.
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Hlasovanie za:
žiadosť spol. TOPAGRO s.r.o. Parchovany o odpredaji časti pozemku v katastrálnom území
Parchovany p. č. 1566/22 orná pôda o výmere 182 m2, ktorý vznikol jej odčlenením:
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili odpredaj pozemku pre spol. TOPAGRO s.r.o. Parchovany podľa osobitného
zreteľa a prijali uznesenie č. 152.

Ad 13. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že lekárovi, ktorý
prevádzkuje svoju ordináciu v budove Zdravotného strediska končí nájomná zmluva a mali by
sme schváliť novú nájomnú zmluvu. Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že neplánuje
žiadne zmeny a prečítal navrhované uznesenie k zámeru prenájmu nebytového priestoru
nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska z dôvodu osobitného zreteľa. Doba nájmu
je plánovaná na 10 rokov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie zámeru prenájmu majetku
obce hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili zámer prenájmu nebytového priestoru majetku obce nachádzajúceho
sa v budove Zdravotného strediska pre spol. TOLKA s.r.o. zastúpenú. Ing. Igorom Kačurákom,
IČO: 36606987 na dobu 10 rokov a prijali uznesenie č. 153.
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Ad 14. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného
zreteľa
Taktiež aj lekárni končí nájomná zmluva v Zdravotnom stredisku. Rovnako, ako pri
lekárovi ani pre lekáreň starosta nenavrhuje žiadne zmeny. Doba nájmu zostáva na 10 rokov.
Po prečítaní uznesenia dal starosta obce hlasovať za schválenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili zámer prenájmu nebytového priestoru majetku obce nachádzajúceho
sa v budove Zdravotného strediska pre spol. TOLKA s.r.o. zastúpenú Ing. Igorom Kačurákom
IČO: 36606987 na dobu 10 rokov a prijali uznesenie č. 154.

Ad 15. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku
č. 2 k VZN č.1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2
záväznej časti ÚPN obce Parchovany
O tomto bode nebudeme na tomto zastupiteľstve jednať, nakoľko ani pri tomto bode
obec nedodržala pätnásťdňovú lehotu zverejnenia VZN na úradnej tabuli pred schvaľovaním
VZN. Starosta obce vybral tento bol z programu a presunul na nasledujúce zastupiteľstvo.

Ad 16. Schválenie nákupu nového vybavenia do školskej jedálne
Starosta obce oboznámil poslancov s havarijným stavom kuchyne, ktorý predložil
riaditeľ ZŠ. Jedná sa o zariadenia, ktoré boli zakúpené pred 40 rokmi, nevyhovujú už
hygienickým a bezpečnostným normám. Jedná sa o Univerzálny kuchynský robot na
spracovanie cesta, škrabka na zemiaky, vyprážacia panvica. Vzhľadom na rozšírenie počtu
stravníkov chce riaditeľ ZŠ zakúpiť aj nerezové hrnce s väčšími objemami 30 – 50 l.
Starosta obce je za to, aby sa tieto veci zakúpili, nakoľko potrebujeme finančnú
hotovosť na iné projekty, forma financovania by bola riešená cez lízing. Je potrebné spraviť
prieskum trhu, odhadované náklady sú 20 000 €. Starosta obce otvoril diskusiu na túto tému.
Poslanci sa v diskusii zhodli, že je potrebné obnoviť zariadenia kuchyne a súhlasia
s financovaním formou lízingovej spoločnosti, ktorá sa zaoberá gastro produktami. Starosta
obce dal hlasovať za schválenie nákupu nového vybavenia do školskej kuchyne formou lízingu.
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Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili nákup nového vybavenia - robota, škrabky na zemiaky, vyprážacej
panvice a hrncov do školskej kuchyne formou lízingu a prijali uznesenie č. 155.

Ad 17. Schválenie finančného príspevku v čase náhlej núdze
Starosta obce prečítal žiadosť Milana Belasa o finančný príspevok 800 €, ktorého dcéra
musí zo zdravotných dôvodov navštevovať špeciálnu škôlku Pavla Sabadoša v Prešove.
Starosta obce otvoril na túto tému diskusiu. Pán poslanec Stanislav Tutko navrhol upraviť sumu
príspevku na 1 000€, poslanci v diskusii s návrhom súhlasili a vyjadrili podporu Milanovi
Belasovi. Starosta obce dal po diskusii hlasovať za návrh pána poslanca Stanislava Tutka
o poskytnutie finančnej podpory Milanovi Belasovi vo výške 1000€.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili návrh Stanislava Tutka a obec poskytne Milanovi Belasovi finančný
príspevok 1000€ v čase náhlej núdze. Hlasovaním poslanci prijali uznesenie č. 156.

Ad 18. Schválenie dofinancovania stravného pre ZŠ Parchovany
Starosta obce prečítal žiadosť pána riaditeľa ZŠ o dofinancovanie stravného od mája
2022, nakoľko cena potravín výrazne stúpla. Starosta obce otvoril diskusiu k tejto téme.
Odhadované dofinancovanie je 238,1 na mesiac máj a tak isto na mesiac jún. Spolu teda cca
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500 € podľa počtu odobratých obedov, ktoré budú presne oznámené do 10 dní od skončenia
mesiaca. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať za dofinancovanie stravného pre ZŠ
Parchovany.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 157 a schválili dofinancovanie stravného pre
ZŠ Parchovany.

Ad 19. Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Parchovany
Starosta obce prečítal žiadosť ZŠ Parchovany o navýšenie rozpočtu, jedná sa
o navýšenie rozpočtu pre ZŠ Parchovany “Matovičove 350 € odmeny”. Navyšuje sa rozpočet
pre Školský klub a Školskú jedáleň. Dotácia pre odmeny pre ZŠ Parchovany na originálne
kompetencie vo výške 3193€.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili presun financií na originálne kompetencie pre ZŠ Parchovany, pre
školský klub a školskú jedáleň. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 158.

Ad 20. Vodozádržné opatrenia v obci Parchovany
Je potrebné schváliť navýšenie na projekt „Vodozádržné opatrenia pre obec Parchovany“,
nakoľko vysúťažená suma je 153 663,14 €. Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo
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nenávratný finančný príspevok vo výške 136.017,18 €. Rozdiel medzi vysúťaženou sumou
a poskytnutým príspevkom je 17.645,96 Eur. Schválenie je potrebné pre realizáciu projektu.
Starosta obce otvoril diskusiu na túto tému.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať za dofinancovanie medzi vysúťaženou sumou
a dotáciou z ministerstva.
Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Poslanci schválili dofinancovanie rozdielu medzi vysúťaženou sumou a dotáciou
z Ministerstva životného prostredia, hlasovaním prijali uznesenie č. 159.

Ad 21. Správa hlavnej kontrolórky obce Parchovany
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o vyjadrenie sa k výsledkom kontroly za
prvý polrok 2022. Kontrolórka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že prvý
kontrolovaný subjekt bol ZŠ Parchovany, kde cieľom kontroly bolo použitie sociálneho fondu.
Bola zistená jedna nezhoda, ktorá bola odstránená dodatkom k sociálnemu fondu.
Druhým kontrolovaným subjektom bola obec Parchovany, kde cieľom kontroly bolo
taktiež použitie sociálneho fondu. Nakoľko prebieha kontrola NKÚ v obci, potrebné
dokumenty neboli pre kontrolu kontrolórke obce sprístupnené. Po kontrole NKÚ sa bude
kontrolórka obce venovať kontrole použitia sociálneho fondu obce Parchovany.
Starosta obce sa poďakoval za správu hlavnej kontrolórky obce a oboznámil poslancov so
správou kontroly.

Ad 22. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich
budú voliť a určenie rozsahu výkonu starostu obce Parchovany pre
volebné obdobie 2022 – 2026 pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 20202
Starosta obce informoval poslancov, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do
orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
Starosta obce prečítal navrhované uznesenie č. 160 a otvoril diskusiu k tomuto uzneseniu.
Poslanci zvolili jeden volebný obvod pre obec Parchovany a 9 poslancov na celé nasledujúce
volebné obdobie. Rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné
obdobie. Následne dal starosta obce hlasovať za schválenie navrhovaného uznesenia.
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Hlasovanie: za: 8, Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
proti: 0,
zdržal sa: 0,
neprítomný: 1,

Peter Bálint

Prítomní poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 160.

Ad 23. Rôzne
23.1. Detské ihrisko
Pán poslanec Bača sa spýtal na dokončenie detského ihriska pri škôlke. Ihrisko nie
je stále donatierané. Starosta obce danú vec preverí, mal informáciu, že natretie už prebehlo.
Požiada pracovníkov, aby dokončili natretie detského ihriska.
23.2. Interiér kultúrneho domu
Starosta obce informoval poslancov, že čakáme na schválenie rekonštrukcie
interiéru kultúrneho domu, je tam projektovaných cca 400 stoličiek, 100 stolov, interiérové
dvere, schodisko k WC a taktiež aj sociálne zariadenia.

Ad 24. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov. Poprial všetkým poslancom všetko dobré
a následne ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin
v. r.
...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.

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