Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 15. 7. 2020
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:

Ing. Ján Popaďák

Neprítomný:
Ostatní prítomní: Ing. Terézia Pancáková

PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie vybudovania kanalizácie na ul. Staničnej a Družstevnej
Rôzne
Záver

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Marián Hazuga a Bc. Jozef Vaňo, za zapisovateľa bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta sa pýtal poslancov, či má niekto doplenie bodu do pragramu. Pán poslanec
Antolík narvhol do bodu rôzne dopniť informáciu o stave rekonštrukcie elektrického vedenia.
Starosta dal hlasovať za schválenie predloženého programu:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie vybudovania kanalizácie na ul. Staničnej a Družstevnej
Rôzne
Záver

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.62 - K bodu: Výsledky inventarizácie majetku obce Parchovany za rok 2019
 Uznesenie je splnené.
Uznesenie č.63 - K bodu: Záverečný účet obce Parchovany za rok 2019
 Uznesenie je splnené.
Uznesenie č.64 - K bodu: Voľby hlavného kontrolóra obce
 Uznesenie sa plní.
Uznesenie č.65 - K bodu: Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec
Parchovany
 Uznesenie je zastavené.
Uznesenie č.66 - K bodu: Súhlas s predložením žiadosti o NFP na projekt: „Prestupné
bývanie v obci Parchovany“
 Uznesenie je zastavené.
Uznesenie č.67 - K bodu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
 Uznesenie sa plní, aktuálne odišla žiadosť.
Uznesenie č.68 - K bodu: Schválenie zapojenia sa do výzvy na úpravu parkovísk
 Na uznesení sa pracuje.
Uznesenie č.69 - K bodu: Schválenie realizácie vodovodu na ulici Krížnej
 Na uznesení sa pracuje.
Uznesenie č.70 - K bodu: Prejednanie rozšírenia priestorov MŠ v budove ZŠ Parchovany

 Uznesenie aktuálne prebiaha, rieši sa výberové konanie na rekonštrukciu tried.
Uznesenie č.71 - K bodu: Prejednanie žiadosti Jaroslava Koscelanského na odkúpenie
pozemku na základe predloženého geometrického plánu.
 Uznesenie bolo zrealizované.
Uznesenie č.72 - K bodu: Schválenie VZN č. 11/2 o udržiavaní čistoty na území obce
Parchovany a ochrane verejnej zelene
 Uznesenie je splené.
Uznesenie č.73 - K bodu: Schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Parchovany
 Uznesenie je splené.
Uznesenie č.74 - K bodu: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti
regionálneho rozvoja - Zvyšovanie hygienických štandardov
 Uznesenie sa plní.
Uznesenie č.75 - K bodu: Žiadosť Michal Bačo – Gaštanová 528, Parchovany
 Uznesenie je splnené.

Ad 3.

Voľba hlavného kontrolóra obce

Starosta obce informoval poslancov, že kontrolór je zamestnancom obce, aj keď nie je
zamestnaný na plný úväzok. Funkcia kontrolóra obce vyplýva zo zákona o obecnom zriadení.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo a jeho výkon jeho činnosti
upravuje zákon o obecnom zriadení. Nakoľko hlavnému kontrolórovi funkcia zanikla
uplynutím funkčného obdobia, starosta obce sa poďakoval Ing. Jánovi Popaďákovi za jeho
doterajšiu činnosť pre obec. Do výberového konania sa na post kontrolóra prihlásila iba pani
Ing. Terézia Pancáková. Starosta vyzval pani Ing. Pancákovú, aby sa predstavila poslancom
obecného zastupiteľstva. Po krátkom predstavení jej poslanci položili niekoľko doplňujúcich
otázok. Starosta sa poďakoval pani Ing. Pancákovej za predstavenie a o výsledkoch voľby
bude písomne informovaná. Následne boli poslancom rozdané hlasovacie lístky a prebehla
tajná voľba kontrolóra obce. Po voľbe predseda volebnej komisie Mgr. Ján Bača oboznámil
poslancov s výsledkami voľby. Bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov, všetky boli platné
a za zvolenie pani Ing. Pancákovej do funkcie hlavného kontrolóra obce Parchovany. Poslanci
hlasovaním zvolili pani Ing. Teréziu Pancákovú za hlavnú kontrolórku obce Parchovany,
a tým prijali uznesenie č. 76.

Ad 4.

Schválenie vybudovania kanalizácie na ul. Staničnej
a Družstevnej

Starosta informoval poslancov, že do konca októbra beží výzva na vybudovanie
kanalizácie. Spravili sa už predprípravné kroky, aby sme mali čestné prehlásenie, že občania
dovolia položenie kanalizácie na ich pozemku. Kanalizácia by sa položila na ul. Staničnej
od pána Kačmára dole a taktiež od pána Kovalčina dole. Na ulici Družstevnej by sa taktiež
spustila dole k pánovi Bačovi do zbernej nádrže, odkiaľ by sa tlačila kalná voda späť.
Spoluúčasť na projekte je 5%. Po dodaní rozpočtu bude starosta informovať poslancov.
Starosta obce potom otvoril diskusiu na túto tému. Aktuálne už máme cca 90% súhlasov
od dotknutých občanov.
Hlasovanie:

za:

proti:
zdržal sa:

8, Mgr. Ján Bača, Mgr. Marián Hazuga
Michaela Bálintová DiS.art., Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin, Stanislav Tutko
Peter Bálint, Bc. Jozef Vaňo
0,
1, Jaroslav Antolík

Poslanci prijali uznesenie č.77 a schválili zapojenie sa do výzvy pre kanalizáciu na ul.
Staničnej a ul. Družstevnej.

Ad 5.
5.1.

Rôzne
C-Dis

Poslanci informovali obecné zastupiteľstovo, že na strentutí s pánom Kelemenom
nebol predložený stavebný denník, fotodokumentácia ani požadované veci. Starosta
navrhol vytvorenie trojčlennej komissie na doriešenie tohto poblému. Pán poslanec
Antolík sa zastaví na obecnom úrade v priebehu týždňa preskúmať odovzadnú
dokumentáciu k ČOV.
5.2.

Fotopasce

Pán poslanec Antolík informoval poslancov, že fotopasce sú odskúšané, je
potrebné však zakúpiť dátové alebo hlasové SIM karty bez PIN-u od mobilného
operátora pre posielanie obrazovej správy na mobilný telefón. SIM karty musia byť
registrované na obecný úrad.
5.3.

Reklamácia chodníkov

Kontrolór obce informoval starostu, že časť chodníkov je zarastená trávou. Tráva
vyrastá z asfaltu pri rod. Topoľovskej, chodník pri Michalovi Dobranskom je prepadnutý.
Bude potrebné kontaktovať dodávateľa a riešiť reklamáciu. Starosta kontaktoval pána
Sciranku, aktuálne riešia veci v Pavlovciach, potom by sa mali zastaviť v Parchovanoch
a doriešiť reklamované časti chodníka.

5.4.

Odvodňovací kanál

Pán poslanec Bálint sa informoval na stav odvodňovacieho kanála na ul.
Družstevnej. Starosta dá vyčistiť odvodňovací kanál a plánuje spraviť oporný múr.
Potrebné je prehĺbiť Manov kanál, lebo je slabý tok do Manovho kanála. Manov kanál má
však v správe povodie, starosta sa teda obráti na povodie, aby zabezpečili prečistenie
Manovho kanála.

Ad 6.

Záver

Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky
a ukončil obecné zastupiteľstvo.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin

...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Marián Hazuga

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

Bc. Jozef Vaňo

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

