ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Parchovanoch,
konaného dňa 13. 12. 2018
Prítomní:
starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

poslanci:

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

kontrolór obce:

Ing. Ján Popaďák,

Neprítomní:
PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
Schválenie VZN č. 6/2019 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Schválenie VZN č. 34 - Požiarny poriadok
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a podpredsedov
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Informácia o ČOV
Rôzne
Záver

Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Po privítaní starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Petra Bálinta
a Michaelu Bálintovú, za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh
hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta obce následne prečítal návrh programu zasadnutia a informoval poslancov, že
chce doplniť další bod programu a to namiesto bodu Ad. 9 Konsolidovanú výročnú správu za
rok 2017, rozpočtové opatrenia k rozpočtu za rok 2018 a zmeny rozpočtu k rozpočtu 2018.
Ad. 10 Rôzne a Ad. 11 Záver. Starosta dal hlasovať za doplnenie programu:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Schválený program:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
Schválenie VZN č. 6/2019 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Schválenie VZN č. 34 - Požiarny poriadok
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a podpredsedov
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Informácia o ČOV
Konsolidačná výročná správa za rok 2017, zmeny a rozpočtové opatrenia
v rozpočte za rok 2018
Rôzne
Záver

Ad 2. Kontrola uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ
a v krátkosti informoval prítomných o stave ich plnenia:
 Uzn. č. 1 - Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce – uznesenie
je splnené
 Uzn. č. 2 - Oznámenie starostu o poverení zástupcu starostu obce – uznesenie je
splenené

 Uzn. č. 3 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva – uznesenie je splenené
 Uzn. č. 4 - Návrh na zriadenie komisií a voľby ich predsedov – uznesenie sa plní
a bude riešené aj na dnešnom zastupiteľstve.
 Uzn č. 5 - Prerokovanie platu starostu obce – uznesenie je splnené
 Uzn č. 6 - Voľba 2. sobášiaceho – uznesenie je splnené
 Uzn č. 7 - Schválenie členov Rady školy a členov Rady Materskej školy - uznesenie je
splnené
 Uzn č. 8 - Zapojenie sa do projektu: Nákup športového vybavenia pre futbalistov
z MRK – uznesenie je v štádiu schvaľovania na príslušnom ministerstve

Ad 3. Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
Starosta obce prečítal poslancom VZN č. 2/2019 a informoval ich, že oproti roku 2018
neurobil žiadnu zmenu na daniach pre rok 2019. Dane zodpovedajú aktuálnemu stavu a nie je
ich potrebné upravovať. Po prečítaní otvoril rozpravu k tomuto VZN č. 2/2019. Pán poslanec
Bača sa informoval o rozdielnych daniach za m2 pôdy v Božčiciach a Parchovanoch. Táto
cena je rozdielna kôli bonite pôdy v Božčiciach a Parchovanoch. Oproti roku 2018 sa však
nemení. Po rozprave dal starosta obce hlasovať za schválenie navrhovaného VZN č. 2/2019.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2019 a prijali uznesenie č. 9.

Ad 4. Schválenie VZN č. 6/2019 o poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ani v tomto VZN č.
6/2019 sa nerobili žiadné zmeny. Spoločnosť Fúra však obec informovala, že bude potrebné
prehodnotiť cenu za vývoz odpadu na základe nového zakona o odpadoch. K tomuto
problému bude stretnutie s pánom Fúrom. Starosta požiadal poslancov, aby robili osvetu
v obci v tom zmysle, aby sa do kuka nádob dával len odpad, ktorý tam patrí. Za vývoz
triedeného odpadu obec neplatí. V priebehu januára bude potrebné spraviť brožúrku pre lepšiu
informovanosť občanov.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Prítomní poslanci schválili uznesenie č. 10 a prijali VZN č. 6/2019.

Ad 5. Schválenie VZN č. 34 - Požiarny poriadok
Starosta obce prečítal stanovisko z prokuratúry o žiadosti na predloženie požiarného
poriadku. Požiarný poriadok pre obec bol vypracovaný odborníkom. Po kratkej diskusii sa
navrhla zmena v ČL. IV a to na „V obci je zriadená obecná hasičská hliadka.“ starosta prečítal
požiarný poriadok obce Parchovany.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Prítomní poslanci schválili uznesenie č. 11 a prijali VZN č. 34

Ad 6. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a podpredsedov
Starosta obce pripomenul poslancom, že sa na minulom zastupiteľstve zriadila
Komisia na ochranu verejného záujmu. Ďalšie komisie, ktoré by bolo dobré zriadiť sú:
Komisia finančná a pre správu obecného majetku, Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie,
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, Sociálna a bytová komisia.
Po diskusii poslanci začali s:
Komisiou na ochranu životného prostredia:
Starosta obce navrhol pána poslanca Jaroslava Antolíka za predsedu komisie.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 – Jaroslav Antolik

Jaroslav Antolík narvhol za členov komisie pána poslanca Petra Bálinta
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

a Jána Obrina.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda:
Jaroslav Antolík
Členovia:
Peter Bálint
Ján Obrin

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie:
Starosta obce navrhol za predsedu komisie poslanca Mgr. Mariána Hazugu
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 – Mgr. Marián Hazuga

Marián Hazuga navrhol za členov komisie poslanca Stanislava Tutka
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

a Michaelu Bálintovú.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Marián Hazuga navrhol ešte ďalších dvoch externých členov do komisie a to pána Cibáka za
šport, Mariána Bálinta za kultúru. S oboma členmi pán poslanec Hazuga ich pôsobenie
v komisii prekonzultoval.
Hlasovanie za externého člena pána Cibáka pre šport:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Hlasovanie za externého člena pána Bálinta pre kultúru:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie
Predseda:
Mgr. Marián Hazuga
Členovia:
Michaela Bálintová
Stanislav Tutko
Externý člen: Pavol Cibák za šport
Externý člen: Marián Bálint za kultúru
Komisia finančná a pre správu obecného majetku:
Starosta obce navrhol za predsedu komisie poslanca Ing. Maroša Obrina
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 – Ing. Maroš Obrin

Maroš Obrin navrhol za členov komisie Mgr. Jána Baču:

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 – Mgr. Ján Bača

a Bc. Jozefa Vaňa:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1 – Bc. Jozef Vaňo

Komisia finančná a pre správu obecného majetku:
Predseda:
Ing. Maroš Obrin
Členovia:
Mgr. Ján Bača
Bc. Jozef Vaňo
Bolo prijaté uznesenie č. 12 pre Komisiu na ochranu životného prostredia, Komisiu pre šport
kultúru a vzdelávanie, Komisiu finančnú a pre správu obecného majetku podľa
odhlasovaného zloženia.

Ad 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019
Starosta obce informoval poslancov, že rozpočet obce je pracovný materiál. Na rok
2019 sa nám zvýšili príjmy cca o 90 000€. Rozpočet je urobený tak, aby financie išli na
rozvoj obce. Rozpočet je zaťažený úverom na ČOV. Úver je riešený cez OTP Banku. Zmluvy
sú zverejnené na web stránke obce.
Výdavky na futbal boli znížené o 2 500€. Pán poslanec Jaroslav Antolík požiadal starostu,
aby predvolal výbor TJ Družstevník Parchovany na nasledujúce zastupiteľstvo a informoval
poslancov o rozpočte TJ Družstevník Parchovany na rok 2019. Starosta bude problematiku
ohľadne TJ Družstevník Parchovany riešiť, zvolá a požiada predsedu TJ, aby zvolal členskú
schôdzu.
Po diskusii potom dal starosta obce hlasovať za návrh rozpočtu na rok 2019:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 13

Ad 8. Informácia o ČOV
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave ČOV. Každý tyždeň je kontrolný
deň. Do 23. 12. 2018 by mala byť ČOV skolaudovaná, stavba bude odovzdaná bez vonkajších
omietok. Vonkajšie omietky sa budú realizovať v marci pre aktuálne nepriaznivé počasie.

Rok je skúšobná prevádzka pod dohľadom realizátora. Na zaučenie bude potrebné
zamestnaťalebo vyčleniť jedného zamestnanca, ktorý bude zaškolený na obsluhovanie ČOV.
V januári bude potrebné schváliť výšku stočného na osobu. Bude potrebné prijať VZN
k ČOV-ke. Návrh starostu je oslobodiť deti do 3 rokov od platenia za ČOV. Poslanci zobrali
starostov návrh na vedomie.

Ad 9. Konsolidačná výročná správa za rok 2017, zmeny a rozpočtové
opatrenia v rozpočte za rok 2018
a)

Konsolidovaná výročná správa a správa audítora za rok 2017
Starosta obce prečítal kosolidovanú výročnú správu audítora za rok 2017
a správu audítora za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne
pripomienky k výročnej správe a berie správu audítora na vedomie. Starosta
dal hlasovať za konsolidovanú výročnú správu a správu audítora:
Hlasovanie:

b)

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Rozpočtové opatrenia
Starosta obce navrhol zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Kapitálový rozpočet
Kap. 0810 z položky 717001 Multifunkčné ihrisko -2 000€
Kap. 0911 z položky 717001 MŠ Poľná
- 15 000€
presun na
Kap. 09211 na položku 717002 ZŠ rekonštrukcia telocvične +17 000€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta obce navrhol zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Kapitálový rozpočet
Kap. 0811 z položky 717001 Multifunkčné ihrisko –7 000€
presun na
Kap. 1070 na položku 717002 Komunitné centrum +7 000€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta obce navrhol zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Bežný rozpočet
Kap. 0111 z položky 632003 Výkonné a zák. org. telefón –2 000€
presun na
Kap. 0111 na položku 633004 Výkonné a zák. org. stroje a zar. +2 000€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta obce navrhol zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.16, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Bežný rozpočet
Kap. 0840 z položky 642001 Bežné transféry –3 500€
presun na
Kap. 0820 na položku 633004 Kultúra, služba, stroje a zar. +3 500€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

c) Navýšenie rozpočtu pre rok 2018 o účelové finančné prostriedky
Starosta obce prečítal návrh starostu obce na zmenu rozpočtu za rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 5,6,7,8,9,10,11 navýšenie rozpočtu o účelové
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a to:
Rozpočtové opatrenie č. 5 – Dotácia – Komunitné centrum a rekonštrukcia
Rozpočtové opatrenie č. 6 – Dotácia – Likvidácia skládky
Rozpočtové opatrenie č. 7 – Dlhodobý úver - ČOV Realizácia nových stavieb
Rozpočtové opatrenie č. 8 – Rekonštrukcia a modern. Kultúrneho domu
Rozpočtové opatrenie č. 9 – Dotácia na ÚPSVaR na projekt
Rozpočtové opatrenie č. 10 – Dotácia na terénnu soc. činnosť
Rozpočtové opatrenie č. 11 – Dotácia na výpočtovú techniku
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Ad 10. Rôzne
10.1

Žiadosť CVČ Parchovany

Súkromné centrum voľného času v Parchovanoch predložilo žiadosť o pridelenie
finančných prostriedkov na svoju činnosť na rok 2019. Starosta obce dal hlasovať za
túto žiadosť:

Hlasovanie:

10.2

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy

Súkromná základná umelecká škola Parchovany predložila žiadosť o pridelenie
finančných prostriedkov na svoju činnosť na rok 2019. Starosta obce dal hlasovať aj za
túto žiadosť:
Hlasovanie:

10.3

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Žiadosť OKST Duby Parchovany

OKST Duby Parchovany stolnotenisový klub predložil žiadosť o finančný príspevok
800€ na prevádzkovanie svojej činnosti. Starosta obce dal hlasovať za túto žiadosť:
Hlasovanie:

10.4

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Žiadosť ZBTČ Parchovany

Zväz branných a technických činností predložil žiadosť o finančný prispevok 1 000€
na svoju činnosť na rok 2019. Starosta obce dal hlasovať za túto žiadosť:
Hlasovanie:

10.5

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

List od Jozefa Baču

Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu list od pána Jozefa Baču, ul.
Družstevná 58/36, 07662 Parchovany. Pán Bača žiada o odkúpenie palivového dreva
o výmere 15m3. Taktiež žiada o upravenie ceny za vývoz odpadu a o prenájom malej
telocvične v ZŠ Parchovany. Poslanci zobrali žiadosť pána Baču na vedomie a
požiadali starostu obce, aby poskytol pánovi Bačovi písomnú odpoveď.

10.6

Žiadosť o navýšenie nájmu telocvične

Pán poslanec Bača predniesol žiadosť pána riaditeľa ZŠ Parchovany o navýšenie
nájmu za telocvičnu na 15€/h. Obecné zastupiteľstvo berie túto žiadosť na vedomie.
Starosta obce túto žiadosť ešte prejedná s riaditeľom školy.

Ad 11. Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy,
pripomienky. Poprial poslancom pekné vianočné sviatky a ukončil zastupiteľstvo.

Zapísal: Ing. Maroš Obrin

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

Overovatelia:
Peter Bálint

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

Michaela Bálintová

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

