Zápisnica
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
konaného dňa 12. 12. 2019
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Juraj Guzej

Poslanci:

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

Neprítomný:

Kontrolór obce: Ing. Ján Popaďák

Ostatní prítomní: Radoslav Jakubec

PROGRAM:
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10.
Ad 11.
Ad 12.
Ad 13.
Ad 14.
Ad 15.
Ad 16.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Prejednanie žiadosti firmy SK Design o zmenu vo fakturácii
Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach
Schválenie VZN č. 6/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Schválenie zriaďovacej listiny MŠ
Schválenie výšky nájmu za hrobové miesta
Schválenie plánu rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie
na obdobie 2014-2024
Schválenie blankozmenky ku financovaniu zberného dvora
Prejednanie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD a. s. Košice k stavbe:
“Parchovany, ul. Staničná – rekonštrukcia NN, presun TS5 a VN“
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 a výrok audítora
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2019
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 Peter Bálint a Michaela Bálintová, za zapisovateľa bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin. Za tento návrh hlasovali poslanci takto:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Starosta obce ospravedlnil kontrolóra obce Ing. Jána Popaďáka a následne požiadal
o vypustenie bodu č.11 z rokovacieho programu, keďže je kontrolór neprítomný.
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.
Ad 12.
Ad 13.
Ad 14.
Ad 15.
Ad 16.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Prejednanie žiadosti firmy SK Design o zmenu vo fakturácii
Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach
Schválenie VZN č. 6/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Schválenie zriaďovacej listiny MŠ
Schválenie výšky nájmu za hrobové miesta
Schválenie plánu rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na
obdobie 2014-2024
Schválenie blankozmenky ku financovaniu zberného dvora
Prejednanie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD a. s. Košice k stavbe:
“Parchovany, ul. Staničná – rekonštrukcia NN, presun TS5 a VN“
Zrušený – odkladá sa na nasledujúce zastupiteľstvo
Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 a výrok audítora
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2019
Rôzne
Záver

Ad 2.

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 35 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
– schválene, audit bez problémov.
Uznesenie č. 36 - Schválenie zriadenia úveru – aktuálne sa rokuje s bankami o zriadení.
Uznesenie č. 37 - Schválenie zapojenia sa do novej výzvy na výstavbu MFI
– výzva beží, čakáme na vyhodnotenie.
Uznesenie č. 38 - Úprava príspevku obce pre dôchodcov – uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č. 39 - Zabezpečenie povinného spolufinancovania a zabezpečenie
financovania rozdielu projektu: „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev
Parchovany – Projekt je podaný na ministerstve, čakáme na vyhodnotenie žiadosti.
Uznesenie č. 40 - Schválenie VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach - uznesenie sa plní.

Ad 3.

Prejednanie žiadosti firmy SK Design o zmenu vo fakturácii

Na rokovanie sa mal dostaviť pán Kelemen, ktorý mal informovať poslancov
o aktuálnom stave. Nakoľko sa na rokovanie zastupiteľstva nedostavil, tento bod sa taktiež
presúva na nasledujúce zastupiteľstvo.
Ad 4.

Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach

Starosta obce navrhuje, aby daň na rok 2020 zostala zachovaná v rovnakej výške ako pre
rok 2019. Na túto tému otvoril diskusiu. Daň by zostala nezmenená pre fyzické aj právnické
osoby. Poslanci súhlasili s návrhom starostu, aby daň z nehnuteľnosti zostala zachovaná
v rovnakej výške aj v roku 2020.
Starosta obce dal hlasovať za VZN č. 2/2020.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 41, ktorým prijali VZN č. 2/2020.

Ad 5.

Schválenie VZN č. 6/2020 o poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad

Rovnako ako pri dani, poplatok za vývoz komunálneho odpadu starosta obce navrhuje
ponechať ako minulý rok. Obec taktiež platí aj za vývoz veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
sú na cintoríne. Treba však aj naďalej riešiť osvetu medzi občanmi, aby čo najviac separovali
odpad. Starosta otvoril diskusiu ohľadne vývozu odpadu. V diskusii navrhol pán Antolík, aby
sa na cintorín umiestnili nádoby na separovaný odpad, nakoľko najviac vecí, ktoré sú vo
veľkoobjemových kontajneroch sú plastové kvety a vence. Poslanci taktiež navrhujú zrušiť
zber PET fliaš a zberať ich spolu s plastovým odpadom.
Hlasovanie:

za:

9

proti:
zdržal sa:

0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 42, ktorým prijali VZN č. 6/2020.

Ad 6.

Schválenie zriaďovacej listiny MŠ

Je potrebné schváliť novú zriaďovaciu listinu pre Materskú škôlku. Zriaďovacia listina
z dôvodu legislatívnych zmien nahrádza pôvodnú listinu z 6.12.2001. Starosta obce prečítal
znenie listiny pre poslancov OZ. Po dohode s riaditeľom školy sa celý areál školy a škôlky
uzavrie, bude potrebné vybudovať nové oplotenie okolo školského areálu. Po krátkej diskusii
dal starosta obce hlasovať za schválenie zriaďovacej listiny.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci schválili zriaďovaciu listinu MŠ Parchovany a prijali uznesenie č. 43.

Ad 7.

Schválenie výšky nájmu za hrobové miesta

Aktuálne máme schválené VZN, kde je nájom 7 € na 10 rokov. Preto by bolo vhodné
prehodnotiť toto VZN. Obec ako správca cintorína vykonáva kosenie, vývoz odpadu
a starostlivosť o cintorín, preto je potrebné prehodnotiť nájomné za hrobové miesta. Po
diskusii sa poslanci zhodli zvýšiť nájomné na 10 € na 10 rokov. Starosta obce dal hlasovať za
tento návrh.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci schválili zmenu článku 14 vo VZN č.23 a zvýšili nájomné na jeden hrob na 10 € na
10 rokov. Týmto hlasovaním bolo prijaté uznesenie č.44.

Ad 8.

Schválenie plánu rozvoja a obnovy pre verejné vodovody
a kanalizácie na obdobie 2014-2024

Starosta obce prečítal žiadosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
o schválenie plánu rozvoja a obnovy pre verejné vodovody a kanalizácie na obdobie 20142024. Pre našu obec sa nič nemení, jedná sa len o plán spoločnosti VVS a.s., pre obec
nevzniknú žiadne záväzky. Starosta obce potom prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať za
jeho schválenie.

Hlasovanie:

za:
proti:

9
0

zdržal sa:

0

Poslanci prijali uznesenie č.45 a schválili plán rozvoja a obnovy pre verejný vodovod
a kanalizáciu spol. VVS a.s.

Ad 9.

Schválenie blankozmenky ku financovaniu zberného dvora

Ministerstvo životného prostredia žiada financovanie zberného dvora formou
blankozmenky. Blankozmenka bude platná po dobu realizácie zberného dvora. Po jeho
kolaudácii platnosť blankozmenky končí. Kontajnery a technika do zberného dvoja je už
vysúťažená, čaká sa na jej dodanie. S prácami na zbernom dvore sa už začalo. Po kolaudácii
bude schválený prevádzkový poriadok. Predpokladaný termín ukončenia všetkých prác je
30.6.2020. Starosta následne prečítal navrhované uznesenie k blankozmenke a dal hlasovať
za schválenie financovania zberného dvora formou blankozmenky.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 46 a schválili blankozmenku.

Ad 10.

Prejednanie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD a.s. Košice
k stavbe: “Parchovany, ul. Staničná – rekonštrukcia NN, presun
TS5 a VN”

VSD začala s rekonštrukciou trafostaníc a NN v našej obci. S rekonštrukciou trafostanice
a rekonštrukciou NN začali na ulici Mlynskej. Pripravili taktiež zmluvu o budúcej zmluve
a zriadení vecného bremena, nakoľko stĺpy sú ich majetkom. Pozemky pod trafostanicou
žiadajú odkúpiť. Pozemok bude vyčlenený geometrickým plánom. Časť NN bude len
prenajatá. Starosta obce dal hlasovať za schválenie: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy,
zmluvy o zriadení vecného bremena na ul. Staničnej.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 47.
Starosta obce dal hlasovať za: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na odpredaj pozemku pod
trafostanicou na ul. Staničnej.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Poslanci prijali uznesenie č. 48.

9
0
0

Ad 11.

Voľba hlavného kontrolóra obce

Vypustené z rokovania a presunuté na najbližšie zastupiteľstvo.

Ad 12.

Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 a výrok
audítora

Poslanci boli oboznámení s konsolidovanou výročnou správou za rok 2018. Starosta obce
prečítal záver správy audítora z výročnej správy za rok 2018. Po oboznámení sa so záverom
správy audítora dal starosta hlasovať za schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok
2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 49.
Poslanci zobrali konsolidovanú výročnú správu na vedomie a schválili správu audítora
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 s konsolidovanou účtovnou
uzávierkou za rok 2018.

Ad 13.

Schválenie rozpočtu na rok 2020

Starosta informoval poslancov, že rozpočet je pracovný nástroj obce a podľa potreby obce
je možné ho upravovať a meniť po schválení na zasadnutí OZ. Rozpočet obce je vyrovnaný,
pripravený tak, aby bol konsolidovaný a vyvážený. Starosta obce potom otvoril diskusiu
k rozpočtu. Poslanci mali doplňujúce otázky k rozpočtu, ktoré im boli starostom
a po telefonickej konzultácii s pani Kohútovou zodpovedané. Na rok 2020 je plánovaná najmä
oprava ciest a chodníkov. Po diskusii k rozpočtu potom starosta obce dal hlasovať
za schválenie rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 50 a schválili rozpočet na rok 2020.
Ad 14.

Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2019

Starosta obce informoval poslancov, že počas roka obec dostala peniaze z eurofondov
a štátneho rozpočtu, ktoré potrebujeme zapracovať do rozpočtu cez jednotlivé rozpočtové
opatrenia.
Starosta obce potom prečítal jednotlivé rozpočtové opatrenia, s ktorými sa poslanci
oboznámili.
Rozpočtové opatrenie č. 1 – ČOV - Realizácia nových stavieb
Rozpočtové opatrenie č. 2 – Prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre ZŠ
Rozpočtové opatrenie č. 3 – Zníženie energet. nároč. budovy KD

Rozpočtové opatrenie č. 4 – Tuzemské bežné granty - príjem pre ZŠ
Rozpočtové opatrenie č. 5 – Dotácia zo ŠR a EU na Komunitné centrum
Rozpočtové opatrenie č. 6 – Dotácia zo ŠR a EU na MOPS
Rozpočtové opatrenie č. 7 – Dotácia zo ŠR a EU na Terénnu soc. prácu
Rozpočtové opatrenie č. 8 – Prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu KD
Rozpočtové opatrenie č. 9 – Zníženie energet. nároč. budovy KD z vlastných zdrojov
Rozpočtové opatrenie č.10 – Dotácia na interiérové vybavenie Komunitného centra
Rozpočtové opatrenie č.11 – Dotácia z UPSVaR na projekty
Rozpočtové opatrenie č.12 – Dotácia zo ŠR na stravu ZŠ
Rozpočtové opatrenie č.17 – Zlepšenie vzdel. výsledkov žiakov ŠVVP a SZP asistenti
Starosta obce dal hlasovať za zmenu rozpočtu za rok 2019 o účelovo určené prostriedky
rozpočtovým opatrením 1 až 12 a 17.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 51 a schválili zmenu rozpočtu za rok 2019 o účelovo určené
prostriedky rozpočtovým opatrením 1 až 12 a 17.
Starosta obce predložil a prečítal návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 13 na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to:
z kap 0540VZ
z položky 611 mzdy
z položky 621 poist.zdrav.
z položkky 625002 poist. star.
presun na
kap 0111OU
z položky 611 mzdy
z položky 621 poist.zdrav.
z položky 625002 poist. star.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

- 6000€
- 500€
- 1000€
+ 6000€
+ 500€
+ 1000€
9
0
0

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 13 a prijali uznesenie č. 52.
Starosta obce potom predložil a prečítal návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 14 na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to:
z kap 0820 z položky 3330006 jarmok

- 4000€

presun na
kap 0520 pol. 632001 el. energia ČOV

+ 4000€

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 14 a prijali uznesenie č. 53.
Starosta obce potom predložil a prečítal návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 15 na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to:
z kap 0451 z položky 635006 údržba a oprava chodníkov
z položky 635006 údržba a oprava MK
presun na
kap 0520 pol. 637004 stav. dozor na ČOV
kap 09211 pol. 633004 elektrická pec ŠJ
kap 09211 pol. 635006 oprava a údržba ZŠ
kap 1070 pol. 632001 el. energia KC
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

- 5000€
- 31000€

+ 16 000€
+ 5 000€
+ 10 000€
+ 5 000€
9
0
0

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 15 a prijali uznesenie č. 54.
Starosta obce potom predložil a prečítal návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 16 na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to:
z kap 0810 z položky 717001 multifunkčné ihrisko

- 5 689€

presun na kap 0810 na pol. 717002

+ 5 689€

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 16 a prijali uznesenie č. 55.

Ad 15.

Rôzne

15.1. Kultúrny dom Božčice
Rokovania tohto bodu sa zúčastnil Radoslav Jakubec. Kultúrny dom v Božčiciach stojí
už cez päťdesiat rokov a v poslednom čase na ňom nebola urobená žiadna údržba. Tento rok
sa tam zrealizovalo minimálne 5 prenájmov. Nie sú tam vyhovujúce žiadne sociálne
zariadenia a po prenájme osláv je tam neporiadok a neupratané. Starosta obce informoval
pána Jakubeca, že aj Božčičania sú občanmi obce Parchovany a na oslavy alebo pohreby
môžu využiť sály v Parchovanoch. Aktuálne sa rieši cenová ponuka na rekonštrukciu strechy.
Ak sa sála v Božčiciach niekomu prenajíma, prenajímateľ musí sálu po akcii upratať a vrátiť

v pôvodnom stave. Na veľkú údržbu obec čaká na vhodnú výzvu, ktorou by sme vedeli celý
kultúrny dom v Božčiciach zrekonštruovať.
15.2. Žiadosť OKST Duby
Starosta obce prečítal žiadosť OKST Duby Parchovany o finančný príspevok na chod
svojej činnosti. Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na sume 800 eur. Starosta dal hlasovať
za príspevok pre OKST Duby Parchovany.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 56 a schválili finančný príspevok pre OKST Duby Parchovany.
15.3. Žiadosť ZO-ZBTČ Parchovany
Starosta potom prečítal žiadosť ZO-ZBTČ o finančný príspevok na chod svojej
činnosti. Poslanci sa po diskusii zhodli taktiež na sume 800 eur. Starosta obce dal potom
hlasovať za tento návrh.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 57 a schválili finančný príspevok pre ZO-ZBTČ Parchovany.
15.4. Žiadosť Jednota dôchodcov Parchovany
Starosta obce potom prečítal žiadosť o pridelenie finančného príspevku na rok 2020.
JDS žiada obecné zastupiteľstvo o schválenie 2000 eur. Organizácia má aktuálne 111 členov
a žiada príspevok na organizovanie rôznych akcií. Starosta otvoril diskusiu k tejto téme.
Po diskusii dal starosta hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci prijali uznesenie č. 58 a schválili finančný príspevok pre Jednotu dôchodcov
Parchovany.
15.5. Žiadosť súkromnej ZUŠ Parchovany
Súkromné školské zariadenie žiada o pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku neštátneho školského zariadenia na rok 2020.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1, Mgr. Marián Hazuga

Poslanci prijali uznesenie č.59 a schválili žiadosť súkromnej ZUŠ Parchovany.

15.6. Žiadosť CVČ
Súkromné centrum voľného času v Parchovanoch predložilo žiadosť o pridelenie
finančných prostriedkov na svoju činnosť na rok 2020. Starosta obce dal hlasovať
za túto žiadosť:
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

8
0
1, Mgr. Marián Hazuga

Poslanci prijali uznesenie č.60 a schválili žiadosť CVČ.
15.7. Žiadosť Jaroslava Koscelanského o odkúpenie pozemku
Starosta obce prečítal žiadosť pána Jaroslava Koscelanského o odkúpenie pozemku
na par. č. 8/4, k. ú. Parchovany, ktorý dlhodobo užíva. Pri zameraní pozemku zistili, že
skutkový stav nekorešponduje s reálnym stavom. Je priložený aj geometrický plán
z katastrálnej mapy. Jednalo sa o 94 m2, úzky cca. 20 cm pás po celej dĺžke pozemku.
Odpredaj by sa uskutočnil formou priameho predaja.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

9
0
0

Poslanci schválili odpredaj pozemku pánovi Koscelanskému formou priameho predaja
a prijali uznesenie č. 61.
15.8. Návrh Jozefa Popaďáka na predaj pozemkov
Starosta obce prečítal žiadosť pána Jozefa Popaďáka, Krížna 465/5, Parchovany. Pán
Popaďák ponúka obci pozemky na ulici Lesnej v celkovej výmere cca 6200 m2 – za cenu
70 000
Eur.
Starosta
otvoril
diskusiu
k žiadosti
pána
Poďáka.
Po diskusii dal starosta hlasovať za odkúpenie pozemkov od pána Popaďáka:
Hlasovanie: za:
proti:

zdržal sa:

1,
5,

3,

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

Poslanci neschválili odkúpenie pozemkov od pána Jozefa Popaďáka.
15.9. Detské ihrisko pri MŠ
Poslanec Mgr. Ján Bača upozornil, že na detskom ihrisku pri MŠ by bolo potrebné
ošetriť striešky nakoľko sa začína zliezať farba. Starosta danú vec preverí a bude kontaktovať
dodávateľa, aby daný problém odstránil.

15.10. Reklamácia chodníkov
Poslanec Jaroslav Antolík upozornil, že chodníky na ul. Lipovej a Družstevnej
prerastajú trávou. Starosta už jednal s firmou, ktorá robila chodníky. Spomenuté problémy
budú opravené.

Ad 16.

Záver

Starosta obce sa poďakoval poslancom za konštruktívne jednanie, návrhy, pripomienky
a zaprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020.
Zapísal: Ing. Maroš Obrin

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

Overovatelia:
Peter Bálint

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

Michaela Bálintová

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

