Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v P A R C H O V A N O C H
konaného dňa 23.11.2018
Prítomní :
JUDr. Juraj Guzej
Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Peter Bálint
Michaela Bálintová
Mgr. Marián Hazuga
Ján Obrin
Ing. Maroš Obrin
Stanislav Tutko
Bc. Jozef Vaňo
Ing. Ján Popaďák, hlavný kontrolór obce
Helena Tutková – predsedníčka volebnej komisie
Pozvaní hostia:
Ing. Martina Havrišová
Jozef Dobranský

Otvorenie zasadnutia:
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Parchovanoch bolo verejné. Na
úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie otvoril JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce. Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Maroša Obrina.
Po privítaní prítomných požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie
v Parchovanoch p. Helenu Tutkovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami voľby
starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva v Parchovanoch. Po oboznámení sa
s výsledkami volieb nasledovalo zloženie sľubu. Ako prvý zložil sľub starosta obce
JUDr. Juraj Guzej podpisom pod text sľubu. Následne mu predsedníčka MVK
odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce.
Následne starosta obce JUDr. Juraj Guzej prečítal znenie sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva a poslanci zložili predpísaný sľub podpisom pod text sľubu. Zároveň im
boli odovzdané osvedčenia o zvolení.
Po podpísaní sľubu pán starosta JUDr. Juraj Guzej skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov.
Nasledoval príhovor starostu obce. Po príhovore starosta obce ukončil
slávnostnú časť zasadnutia a po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie OZ.

Starosta obce JUDr. Juraj Guzej určil overovateľov zápisnice:
- Ján Obrin
- Jaroslav Antolik
a dal hlasovať za návrh ďalšieho programu zasadnutia:
-

oznámenie starostu o poverení zástupcu starostu obce
poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
návrh na zriadenie komisií a voľby ich predsedov
určenie platu starostu obce
návrh sobášiacich
návrh na členov Rady školy a člena Rady MŠ v Parchovanoch
prejednanie zapojenia sa do projektu: Nákup športového vybavenia
pre futbalistov MRK
rôzne
schválenie uznesenia
záver

Hlasovanie:

za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 1 – poverenie zástupcu starostu obce
Podľa § 13b ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov má starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu poveriť zastupovaním svojho
zástupcu. Starosta obce JUDr. Juraj Guzej poveril svojím zastupovaním Ing. Maroša Obrina.
Poverený Ing. Maroš Obrin.
K bodu č. 2 – poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Podľa § 12 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo navrhuje poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V prípade, že by starosta obce alebo jeho zástupca nemohol viesť rokovanie obecného
zastupiteľstva, starosta obce navrhol poslanca Mgr. Mariána Hazugu ako povereného
poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ v neprítomnosti starostu alebo
zástupcu starostu obce.
Hlasovanie:

za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1 – Mgr. Marián Hazuga

Mgr. Marián Hazuga má poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v neprítomnosti starostu alebo zástupcu starostu obce Parchovany.

K bodu č. 3 - zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Podľa zákona zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov musí byť zriadená komisia na ochranu verejného záujmu. Zriadenie
ostatných komisií bude predmetom nasledujúceho rokovania.
Keďže k tomu neboli podané žiadne iné návrhy ani pripomienky, pristúpilo sa k voľbe
členov a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Za členov Komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutý:
- Mgr. Ján Bača
- Peter Bálint
- Michaela Bálintová
Hlasovanie:

za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Za predsedu bol navrhnutý: Mgr. Ján Bača
Hlasovanie:

za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1 – Mgr. Ján Bača

K bodu č. 4 – určenie platu starostu obce
Na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení „Obecnému zastupiteľstvu
je vyhradené určiť plat starostu“. Podľa § 13 ods. 11 zákona o obecnom zriadení „platové
pomery starostu upravuje osobitný zákon“. Osobitným zákonom je zákon o právnom
postavení a platových pomeroch starostov.
Poslanec Mgr. Marián Hazuga prečítal prítomným návrh platu starostu obce. Zároveň
oboznámil prítomných, že stanovený plat v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. je
možné rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvýšiť až o 70 % . Avšak od 1.12.2018
nadobúda účinnosť novela tohto zákona č. 320/2018, ktorá upravuje v § 4 ods. 2 maximálnu
výšku tejto odmeny zo 70% na 60%. Za doterajšiu prácu preto poslanci navrhli 60% zvýšenie

platu starostu s účinnosťou od 24.11.2018. Po krátkej diskusii dal zástupca starostu hlasovať
o návrhu:
Hlasovanie:

za: 7
proti: 2: Mgr. Ján Bača ; Peter Bálint
zdržal sa: 0

K bodu č. 5 - schválenie sobášiacich
Starosta obce informoval prítomných, že ešte je potrebné zvoliť sobášiacich
a zástupcov poslancov OZ do Rady školy a Rady MŠ v Parchovanoch.
Prvým sobášiacim je starosta obce JUDr. Juraj Guzej. Za druhého sobášiaceho bol
navrhnutý Ing. Maroš Obrin.
Hlasovanie:

za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1 – Ing. Maroš Obrin

K bodu č. 6 - schválenie zástupcov OZ do Rady školy a Rady MŠ
Po krátkej diskusii boli za členov Rady školy a Rady MŠ narvrhnutí títo poslanci:
Za zástupcov do Rady školy boli navrhnutí:
- Jaroslav Antolík
- Mgr. Marián Hazuga
- Ing. Maroš Obrin
- Bc. Jozef Vaňo
Hlasovanie:

za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Do Rady MŠ boli navrhnutí:
- Mgr. Ján Bača
- Ing. Maroš Obrin
Hlasovanie:

za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7 - projekt: „Nákup športového vybavenia pre futbalistov MRK”
Pán starosta informoval prítomných o projekte: „Nákup športového vybavenia pre
futbalistov MRK“. Prečítal žiadosť o zapojenie sa do projektu na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity so
zabezpečením povinného spolufinnacovania projektu vo výške 5 %.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o zapojení sa do projektu:
Hlasovanie:

za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8 - rôzne:
Pán poslanec Mgr. Marián Hazuga informoval OZ o malom turnaji, ktorý sa uskutoční
26.12.2018 v telocvični ZŠ Parchovany.
Poslanec Ing. Maroš Obrin informoval nových poslancov, že od 1.12.2018 im bude
vytvorená emailová adresa s doménou @parchovany.sk, ktorú môžu využívať v úradnom
styku. Emailové adresy poslancov, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva budú
k 30.11.2018 zrušené.

K bodu 9 – schválenie uznesenia:
Uznesenia k jednotlivým bodom programu sa schvaľovali priebežne počas rokovania.

K bodu 10 – záver:
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnuti obecného
zastupiteľstva, za prerokovanie všetkych bodov a následne zasadnutie OZ ukončil.

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
Overovatelia:
Jaroslav Antolík:
Ján Obrin:
Zapisovateľ: Ing. Maroš Obrin

