ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 11.02.2021
Program:
1. K bodu 1
Otvorenie, schválenie programu
Starostka privítala prítomných a zároveň zistila, či je OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Skonštatovala, že nakoľko sú prítomní 9 poslanci OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starostka prečítala program zasadnutia a spýtala sa členov OZ, či majú nejaké doplňujúce
body do dnešného rokovania. Žiadne doplňujúce návrhy neboli. Následne starostka dala
hlasovať za predložený program.

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. MOPS v obci Varhaňovce
4.

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

5.

Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie

6.

Varhaňovce – komunikácie v rómskej osade – 2. etapa

7.

Rôzne

8.

Záver

Prítomní poslanci: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard Gomulec)

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 1:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0
:0

2. K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa učila starostka:

p. Ing. Jarušinská Ľudmila

Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Čonková Iveta, Žiga Martin

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Ivan Radoslav, Balog Milan

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 2:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Ing. Richard
Gomulec)
PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

Návrh na uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a

vedomie

určenie zapisovateľa : p. Ing. Jarušinská Ľudmila
určenie overovateľov zápisnice: p. Čonková Iveta, Žiga Martin
B. s c h v a ľ u j e
1. Členov návrhovej komisie: p. Ivan Radoslav, Balog Milan
2. Program rokovania OZ

3. K bodu 3
MOPS v obci Varhaňovce
Na OZ konanom dňa 30.11.2020 bolo schválené uznesenie č.75/2020 v znení:
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „MOPS v obci
Varhaňovce“ v rámci výzvy s kódom (kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a plné financovanie
neoprávnených výdavkov projektu.

Projektant nás požiadal o schválenie dodatku k danému uzneseniu, nakoľko pôvodné
uznesenie nie je vo formáte, ktorú vyžaduje sprostredkovateľský orgán.
Návrh na uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
doplnok k uzneseniu č.75/2020 v znení:

OZ Schvaľuje
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

- kód výzvy: OPLZ-PO5a6-2020-1,
- názov projektu: MOPS v obci Varhaňovce
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 3:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0
:0

4. K bodu 4
Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Návrh na uznesenie č.3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- názov projektu: Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 5:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0
:0

5. K bodu 5
Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Návrh na uznesenie č.4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- názov projektu: Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce

- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 5:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0
:0

6. K bodu 6
Varhaňovce – komunikácie v rómskej osade – 2. etapa
Návrh na uznesenie č.5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- názov projektu: Varhaňovce – komunikácie v rómskej osade – 2. etapa
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 6:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

7. K bodu 7
Rôzne
7.1 Zámena pozemkov
OZ na svojom zasadnutí dňa 31.11.2020 uznesením číslo 79/2020 schválilo zámer
na zámenu pozemkov medzi Obcou Varhaňovce a Žiga Vladimír a Lucia Bimbová
v znení:
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe
zámennej zmluvy medzi Obcou Varhaňovce a Gréckokatolíckou cirkvou Varhaňovce, k
zamieňaným pozemkom nasledovne:
a) Obec Varhaňovce prevedie zámenou na Žiga Vladimír r. Žiga, 082 05, Varhaňovce, č.
104, SR, podiel ½ a Žigová Lucia r. Bimbová, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR podiel ½
parcelu CKN 458/104 o výmere 258 m2.
b) Žiga Vladimír r. Žiga, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR, podiel ½ a Žigová Lucia r.
Bimbová, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR podiel ½ parcelu prevedie na Obec
Varhaňovce časť parcely KNE 1934 o výmere 201 m2.
c) Obec vykoná zámenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre účely rozvoja
komfortu bývania obyvateľov obce a vybudovania miestnych komunikácii.
Dnes Vás poprosím o schválenie vzájomného prevodu vlastníckeho práva a výmenu veci za
vec na základe zámennej zmluvy medzi Obcou Varhaňovce

Návrh na uznesenie č.6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje zámenu
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe
zámennej zmluvy medzi Obcou Varhaňovce a Žiga Vladimír r. Žiga a Žigová Lucia r.
Bimbová, k zamieňaným pozemkom nasledovne:
a) Obec Varhaňovce prevedie zámenou na Žiga Vladimír r. Žiga, 082 05, Varhaňovce, č.
104, SR, podiel ½ a Žigová Lucia r. Bimbová, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR podiel ½
parcelu CKN 458/104 o výmere 258 m2.

b) Žiga Vladimír r. Žiga, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR, podiel ½ a Žigová Lucia r.
Bimbová, 082 05, Varhaňovce, č. 104, SR podiel ½ parcelu prevedie na Obec
Varhaňovce časť parcely KNC 367/6 o výmere 201 m2.
c) Obec vykoná zámenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pre účely rozvoja
komfortu bývania obyvateľov obce a vybudovania miestnych komunikácii.
d) Poveruje starostku obce k podpísaniu zámennej zmluvy medzi Obcou Varhaňovce
a Vladimírom Žigom a Luciou Žigovou.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu k
bodu 7.1:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Martin Žiga, Dávid Lukačko, Viliam Andrejčák, Peter Žiga, Richard
Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0
:0

7.2. Žiadosť o kúpu pozemkov v lokalite dolná osada
Nakoľko na OcÚ došli nové žiadosti o odpredaj pozemkov v lokalite dolná osada, žiadam
o vyjadrenie poslancov, či predávame ďalej? Ak áno ide o žiadateľov: Žiga Vladimír a Žigová
Lucia - p.č 484/29; Damian Balog - p.č 484/13, Martin Mačo- p.č 484/9, Peter Husár p.č
484/10.

Návrh na uznesenie č.7/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
zámer na :
Predaj pozemkov v lokalite dolná osada formou osobitného zreteľa pre občanov obce, pričom
jednotková hodnota pozemku je 9,-€/m2.
Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa (v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) spočíva v tom, že pozemok bol
obcou zakúpený resp. zamenený z dôvodu zvýšenia komfortu bývania v dolnej rómskej osade
pre účely ďalšieho predaja pre obyvateľov tejto časti obce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu 7.2:
ZA

: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.3. Žiadosť o kúpu pozemku Žiga Vladimír a Žigová Lucia
Návrh na uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje zámer odpredať
pozemok vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-825/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 484/29, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 421 m2 v prospech Žiga Vladimír a Žigová
Lucia, Varhaňovce 104, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3789,- Eur.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok bol obcou zakúpený
resp. zamenený z dôvodu zvýšenia komfortu bývania v dolnej rómskej osade pre účely ďalšieho
predaja pre obyvateľov tejto časti obce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu 7.3:
ZA

: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.4. Žiadosť o kúpu pozemku Damián Balog

Návrh na uznesenie č. 9/2021

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje zámer odpredať
pozemok vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-825/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 484/13, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 250 m2 v prospech Damián Balog, Varhaňovce
103, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2250,- Eur.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok bol obcou zakúpený
resp. zamenený z dôvodu zvýšenia komfortu bývania v dolnej rómskej osade pre účely ďalšieho
predaja pre obyvateľov tejto časti obce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 07.08.2020 k bodu 7.4:
ZA

: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.5. Žiadosť o kúpu pozemku Martin Mačo

Návrh na uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje zámer odpredať
pozemok vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-825/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 484/9, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 335 m2 v prospech Martin Mačo, Varhaňovce
105, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3015,- Eur.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok bol obcou zakúpený
resp. zamenený z dôvodu zvýšenia komfortu bývania v dolnej rómskej osade pre účely ďalšieho
predaja pre obyvateľov tejto časti obce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.2021 k bodu 7.5:
ZA: :

9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.6. Žiadosť o kúpu pozemku Peter Husár

Návrh na uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje zámer odpredať
pozemok vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-825/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 484/10, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 343 m2 v prospech Peter Husár, Varhaňovce
113, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3087,- Eur.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok bol obcou zakúpený
resp. zamenený z dôvodu zvýšenia komfortu bývania v dolnej rómskej osade pre účely ďalšieho
predaja pre obyvateľov tejto časti obce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.202 k bodu 7.6:
ZA

: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Pete Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.7. Rekonštrukcia v komunitnom centre, toaleta na prízemí OcÚ, hav. stav v základnej škole
a MŠ
Návrh na uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Rekonštrukciu v komunitnom centre, toaleta na prízemí OcÚ, hav. stav v základnej škole a MŠ
a náklady s tým spojené.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 07.08.2020 k bodu 7.7:
ZA

:9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.8. Plošné testovanie
Starostka informovala poslancov, že plošné testovanie sa uskutoční v sobotu 13.2.2021
v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

7.9 Zomrel náš rodák kňaz o. Ján Smolnický. Nakoľko je zlé počasie, starostka sa nemohla
zúčastniť pohrebných obradov. Veniec bol zabezpečený, bude doručený zajtra.
7.10 V K - riad. ZŠ
Návrh na uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
berie na vedomie
1. Plošné testovanie v obci Varhaňovce v sobotu 13.2.2021 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
2. Informáciu o úmrtí kňaza o. Ján Smolnický
3. Informáciu o vyhlásení VK na riaditeľa ZŠ

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 11.02.202 k bodu 7.8,
7.9; 7.10:
ZA

: 9.. (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčá, Peter Žiga)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

8

: 0
0

Záver.
Starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť.

Overovatelia zápisnice :
p. Iveta Čonková

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

p.Martin Žiga

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

........................................................
Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce

