Zápisnica
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 19. 3. 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:
Neprítomný:

Stanislav Tutko

Ostatní prítomní:

Mgr. Martin Kulik, MBA
Ing. Martina Havrišová
Jana Koptašíková
Ing. Martin Girman

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Parchovany
3. Schválenie výsledkov inventarizácie
4. Schválenie odpredaja ojazdeného auta zn. Peugeot
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Informoval poslancov, že pán poslanec Stanislav Tutko sa rokovania
nezúčastní pre povinnú karanténu. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Peter Bálint a Ján Obrin, 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. Mgr. Marián
Hazuga predložil dva návrhy na doplnenie programu a to:
1.) Prerokovanie platu starostu
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0 zdržal sa: 1 – Ing. Maroš Obrin

2.) Zaradenie interpelácii do programu obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Parchovany
3. Schválenie výsledkov inventarizácie
4. Schválenie odpredaja ojazdeného auta zn. Peugeot
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Prerokovanie platu starostu
8. Záver
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Ad 2.

Voľba hlavného kontrolóra obce Parchovany

Starosta obce privítal prítomných uchádzačov na pozíciu hlavného kontrolóra obce
Parchovany a požiadal predsedu komisie Mgr. Jána Baču, aby informoval poslancov o priebehu
výberového konania. Pán poslanec informoval obecné zastupiteľstvo, že do výberového
konania sa prihlásili traja kandidáti, ktorí splnili požiadavky a budú zaradení do voľby
na kontrolóra obce - Mgr. Martin Kulik, Mgr. Jozef Ihnát, Ing. Martina Havrišová. Kandidáti
sa v abecednom poradí predstavili a prezentovali svoje doterajšie skúsenosti z ekonomickej
praxe. Pán Mgr. Jozef Ihnát sa na voľbu kontrolóra z pracovných dôvodov nedostavil. Pani
Koptašíková prečítala jeho motivačný list. Poslanci potom pristúpili k voľbe kontrolóra obce.

Volebná komisia informovala obecné zastupiteľstvo, že v prvom kole nebol zvolený
žiaden kandidát. Nikto z uchádzačov nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Najvyšší počet
hlasov dosiahli Mgr. Jozef Ihnát a Ing. Martina Havrišová, ktorí po polhodinovej technickej
prestávke postúpili do druhého kola.
V druhom kole získala nadpolovičnú väčšinu Ing. Martina Havrišová a týmto
hlasovaním bola zvolená za kontrolórku obce Parchovany.
Poslanci prijali uznesenie č.99 a schválili Mgr. Martinu Havrišovú za kontrolórku obce
Parchovany.
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Ad 3. Schválenie výsledkov inventarizácie
Starosta obce informoval poslancov o zrealizovanej inventarizácii k 31.12.2020. Poslanci
boli oboznámení s výsledkami inventarizácie elektronicky. Nikto z poslancov nemal žiadne
pripomienky k inventarizácii. Starosta obce dal hlasovať za schválenie výsledkov
invantarizácie za rok 2020.
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Poslanci schválili výsledky inventarizácie za rok 2020 a prijali uznesenie č. 102.

Ad 4.

Schválenie odpredaja ojazdeného auta zn. Peugeot

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o aktuálnom stave vozidla
Peugeot. Oprava si vyžaduje sumu cca 1000 €. Nakoľko to nie je pre obec rentabilné, starosta
navhuje, aby sa vozidlo odpredalo. Vozidlo je nepojazdné, preto nie je možné ho odpredať
do autobazáru. Starosta obce otvoril na túto tému diskusiu. Po diskusii sa poslanci dohodli,
že vozidlo bude predané priamym zadaním. Starosta dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0 zdržal sa: 1 – Michaela Bálintová DiS.art.

Poslnaci schválili odpredaj vozidla zn. Pegueot priamym zadaním a prijali uznesenie č. 100.
Starosta obce navrhol komisiu pre otváranie obálok na odpredaj vozidla priamym zadaním
v zložení: Jaroslav Antolík, Peter Bálint, Bc. Jozef Vaňo.
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Ad 5. Rôzne

5.1

Žiadosť spol. Topagro o odkúpenie administratívnej budovy.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Ing. Martina Girmana. Pán Ing. Martin Girman
ponúka obci administratívnu budovu na odpredaj. K žiadosti priložil aj znalecký posudok

č.26/2021 vyhotovený Ing. Ondrejom Ostrožovičom. Starosta obce odovzdal slovo pánovi Ing.
Girmanovi, aby informoval poslancov o svojom zámere. Pán Ing. Girman navrhuje, aby obec
odkúpila jeho administratívnu budovu a prerobila na bytové jednotky pre mladé rodiny.
Nakoľko obec má vačšie možnosti financovania a angažovania sa v projektoch pre bývanie ako
súkromná osoba, resp. spol. Topagro. Starosta obce narvhuje komisiu, ktorá sa oboznámi
s technickým stavom budovy a znaleckým posudkom a zhodnotí možnosti realizácie novej
stavby a oboznámi zastupiteľstvo s ich záverom. Starosta otvoril na túto tému diskusiu.
Navrhovaná komisia na preskúmanie stavu budovy: Jaroslav Antolík, Peter Bálint, Ing. Maroš
Obrin.
Do konca júna, resp. do najbližšieho zastupiteľstva komisia oboznámi starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom prieskume a znodhotení technického stavu
administratívnej budovy spol. Topagro s.r.o. a o návrhu na odkúpenie. Starosta obce dal
hlasovať za zloženie komisie:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 103 a schválili komisu na preskúmanie
a posúdenie odkúpenia administratívnej budovy spol. Topagro s.r.o.

5.2

Realizácia projetkov

Poslanec Jaroslav Antolík predložil návrh, aby sa poslanci mohli zúčastňovať, resp.
pripomienkovať predložené projekty a vyjadriť sa k projektom pre výzvy, ktoré budú schválené
obecným zastupiteľstvom. Aby projektant mohol potom zapracovať pripomienky poslancov
do projektu. Starosta obce súhlasil s návrhom pána poslanca a bude rád, ak sa budú poslanci
aktívne zapájať do realizácie projektov a výziev, na ktorých sa bude obec podieľať.

Ad 6. Interpelácie poslancov
Na návrh Mgr. Máriana Hazugu bol zaradený do programu bod interpelácie poslancov.
Bola prečítaná definícia interpelácie, tj. jedná sa o požiadavky poslancov, ktoré budú oddelené
od bodu rôzne a bude zaradený samostatný bod Interpelácie poslancov pred bod Rôzne do
programu rokovania. Starosta dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Ad 7. Prerokovanie platu starostu
Na návrh Mgr. Mariána Hazugu bol zaradený do programu bod Prerokovanie platu
starostu. Starosta obce otvoril na túto tému diskusiu. Bol predložený iba jeden návrh, a to návrh
pána poslanca Mgr. Mariána Hazugu na zmenu navýšenia platu starostu zo 60% na 35%. Po
krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať za návrh Mgr. Mariána Hazugu:

Hlasovanie: za: 7

proti: 0 zdržal sa: 1 – Ing. Maroš Obrin

Poslanci hlasovaním prijali uznesenie č. 101 a zmenili zvýšenie základného platu starostu
obce na 35% od 1.4.2021.

Ad 8. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
konštruktívne prerokovanie všetkých bodov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin

v.r.
...............................................
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Overovatelia:
Peter Bálint
Ján Obrin

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

