Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 16. 11. 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Kontrolór obce:

Ing. Martina Havrišová

Neprítomní:

Jaroslav Antolík

Ostatní prítomní:

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
4. Schválenie oplotenia areálu ZŠ Parchovany
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril JUDr. Juraj Guzej, starosta obce a privítal
prítomných poslancov na obecnom zastupiteľstve. Informoval poslancov, že pán poslanec
Jaroslav Antolík sa z rokovania ospravedlnili. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
Michaela Bálintová DiS.art. a Peter Bálint, za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za
tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Starosta predložil návrh na vloženie bodu do programu: Schválenie zapojenia sa
do združenia obcí Ondavské Cyklotrasy. Pán poslanec Mgr. Ján Bača predložil návrh
na doplnenie bodu programu: Stanovisko vedenia školy k potrebe investovania financií do
budovy školy.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
4. Schválenie oplotenia areálu ŽŠ Parchovany
5. Stanovisko vedenia školy k potrebe investovania financií do budovy školy
6. Interpelácie poslancov
7. Zapojenia sa do združenia obcí Ondavské Cyklotrasy
8. Rôzne
9. Záver
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Ad 2.

Kontrola uznesení

Uznesenie č.115 - K bodu: Oboznámenie sa s výzvou na výstavbu detského ihriska
➢
Na uznesení sa pracuje, výzva bola podana, čakama na vyhodnotenie.
Uznesenie č.116 - K bodu: Schválenie zapojenia sa do výzvy “KD – zvýšenie hygienickej
úrovne”
➢
Na uznesení sa taktiež pracuje, výzva zatiaľ nebola podana, pracuje sa na
rozpočtoch.
Uznesenie č.117 - K bodu: Schválenie zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu chodníkov
➢
Žiadosť bola podana, čakama na vyhodnotenie.
Uznesenie č.118 - K bodu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Lesnej
➢
Na uznesení sa pracuje, ulica sa pridá do plánu obnovi a rozpočtu na rok 2022

Uznesenie č.119 - K bodu: Interpelácie – Úprava podkladu pod pripravované dopravné
ihrisko pri škole
➢
Na uznesení sa pracuje, ihrisko sa pridá do plánu a rozpočtu na rok 2022,
predpokladaná realizácia je na jari.
Uznesenie č.120 - K bodu: Žiadosť Súkromné centrum voľného času Parchovany
➢
Uznesenie je schválene
Uznesenie č.121 - K bodu: Súkromnej umeleckej školy v Parchovanoch
➢
Uznesenie je schválene
Uznesenie č.122 - K bodu: Žiadosť Leona Paulišinová Parchovany
➢
Uznesene je splnené.

Ad 3. Schválenie rozpočtu na oplotenie pri MŠ Poľná a parkovisko
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dal vypracovať dalsí
rozpočet na oplotenie MŠ Poľná s ktorým boli poslanci oboznámeni elektronicky. Zdôraznil,
že areál škôlky musí byť adekvátne oplotený, plot je podmienkov hygieny pre otvorenie
materskej škôlky. Ide o bezpečnosť detí a učiteľov. Areál je aktálne strážený, aby nedochádzalo
k ničeniu majetku a neoprávnenému vstupu do areálu škôlky. Starosta obce otvoril diskusiu na
túto tému. Po diskusii dal starosta hlasovať za oplotenie MŠ poľná.
Hlasovanie: za: 6,
proti: 0,
Michaela Bálintová DiS.art.
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo

zdržal sa: 2
Mgr. Ján Bača
Peter Bálint

Poslanci hlasovaním schválili rozpočet na verejné obstarávanie pre oplotenie MŠ Poľná
a prijali uznesenie č.123.

Ad 4. Schválenie oplotenia areálu ZŠ Parchovany
Starosta obce informoval poslancov, že školský areal by trebalo oplotiť, kvôli
bezpečnosti. Taktiež by bolo dobre vyasvaltovať svtupnú cestu do školy. Starosta otvoril
diskusiu na túto tému. Nakoľko boli predložené požiadavky vedenia školy poslancom Mgr.
Jánom Bačom, tento bok sa preklada ne dalšie obecné zastupiteľstvo.
Poslanci k tomuto bodu neprijali žiadne uznesenie.

Ad 5. Stanovisko vedenia školy k potrebe investovania financií do budovy

školy
Pán poslanec Mgr. Ján Bača predniesol stanovisko vedenia školy k potrebe investovania
financií do budovy školy.
1) Výmena vykovacieho kotla
2) Havarijný stav sanity
3) Havarijný stav podláh
Detailnejší popis v prílohe č.1. Starosta obce infromoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
bod č.1 máme vyriešený, schválili nam žiadosť, ktorú sme predkladali na rekonštrukcie kotolne.
Je to čerstvá informácie a starosta obce ešte nestihol iformovat riaditeľa základnej školy. Budú
sa meniť oba kotly v školskej kotolni a taktiež je v projekte plánovaná aj rekonštrukcia celej
kotolne. K bodu 2 a 3, sa starosta obce vyjadril, že je za modernizáciu školy, je však potrebné
dať vypracovať rozpočet a schváliť zámer.
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca Mgr. Jána Baču: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje opravu toaliet a výmenu podlahovej krytiny v triedach a vstupnej hale ZŠ
Parchovany po dohode s riaditeľom školy.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali znesenie č.124 a schválili rekonštrukciu
toaliet a podlahovej krytiny v triedach a vstupnej hale ZŠ Parchovany.
Ad 6. Interpelácie poslancov
Mgr. Marán Hazuga sa spýtal starostu obce, čo používa obec na solenie v zimných
mesiacoch. Či by sme namiesto soli vedeli použiť zeolit, ktorý je šetrnejší k životnému
prostrediu.
Strosta obce informoval poslancov, že môžme oslovíme spoločnosť, ktorá ponúka zeolit
so žiadosťou o cenovú ponuku. Zeolit je však skôr asi protišmyková zmes. Pri silnej poľadovici
asi bude potrebné použiť soľ, ktorá ľad rozpustí.
Mgr.Ján Bača informoval, že pred detským ihriskom pri škôlke je dosť veľa odpadkov,
a je potrebné tam poslať pracovníkov upratať. Taktiež nie je dokonče maľovanie detského
ihriska pri škôlke.
Starosta obce ma informáciu od pracovníkov, že došla farba a čakajú za farbou.
Akonáhle bude farba k dispozicií, ihrisko da domaľuje. Taktiež preverí čistotu okolo detského
ihriska.
Ad 7. Zapojenia sa do združenia obcí Ondavské Cyklotrasy
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastutiteľstva podklady k zapojeniu sa do
združenia obcí Ondavské Cyklotrasy, taktiež prečítal zoznam obcí, ktoré sa zapojili do tohto
združenia. Cieľom združenia je obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri
rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miest samosprávy
Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky. Zjednocovať postup členských miest a obcí pri
rozvoji miestnej dobpravy, kultúry a cestovného ruchu spočívajúci namä vo výstavbe siete
cyklotrás a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Starosta obce otvoril diskusiu na túto tému.

Kedže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za zapojenie sa do združenie
Ondavské cyklotrasy.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili zapojenie sa do združenia Ondavské cyklotrasy a prijali
uznesenie č. 125
Ad 8. Rôzne
8.1

Zmena Web dizajnu stranky obce Parchovany a upgrade sieťovej
infraštruktúry na obecnom úrade.

Zástupca starostu Ing. Maroš Obrin informoval poslancov, že došlo k zmen web dizajnu
webstranky obce www.parchovany.sk Stranka prešla grafickou úpravou a je prispôsobena pre
tablety a mobilné telefóny. Bol vydaný certifikát prístupnosti a web stránka je v zhode
s požiadavkami smernice EÚ 2016/2102. Taktiež došlo k zmne a uprave štruktúry webstránky
a niektoré položky boli kôli lepšej prehľadnosti premenované a presunute do iného menu.
Webstránka má teraz multiemdiálnu formu.
Tiež informoval poslancov, že na obecnom úrade došlo k upráve internetovej
infraštruktúry, jednotlivé miestnosti majú prípojky pre internet a pridali sa WiFi extendery
s AiMesh technologiou pre lepsie pokrytie WiFi signálu na obecnom úrade.
Zastupca starostu Ing. Maroš Obrin podal návrh na rozšírenie WiFi signálu aj pre veľku
sálu, malu sálu a vestibul kultúrneho domu. Starosta obce dal hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili rozšírenie WiFi pokrytia aj pre kultúrny dom a prijali
uznesenie č.126.

8.2

Žiadosť OKST Duby Parchovany

OKST Parchovany, stolnotenisový klub Parchovany predložil žiadosť na 1300 € na chod
svojej činnosti na rok 2022.Tento rok sa mi podarilo postupiť do 3.ligy. Starosta prečítal ich
žiadosť. Starosta obce otvoril diskusiu k tejto žiadosti. Starosta obce dal hlasovať za túto
žiadosť:
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci hlasovaním schválili pridelenie finančných prostriedkov pre OKST Duby
Parchovany a prijali uznesenie č.127.

8.3

Informácie k multifunkčnému ihrisku Parchovany

Starosta obce infromoval poslancov a prebiehajúcej stavbe multifunkčného ihriska.
Multifunkčné ihrisko by malo byť do 6.12.2021 odovzdané. Pokiaľ to epidemiologická situácia
dovolí, malo by sa konať slávnostné odovzdanie mutlifunkčného ihriska. Ihrisko by mala mať
na starosti zodpovedná osoba a z diskusie vyplinulo, že ihrisko by malo byť spoplatnené aspoň
simbolickým prispevkom na udržbu a prevádzku.

Ad 9. 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:
Michaela Bálintová DiS.art.

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

Peter Bálint

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

