POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.07.2019
o 18.00 hod v zasadačke OcÚ vo Varhaňovciach

Program:
1.
2.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.

Zloženie sľubu poslanca

4.

Voľba hlavného kontrolóra obce

5.

Dofinancovanie dobudovania verejného vodovodu - úver

6.

Zásady odmeňovania poslancov

7.

Rôzne

8.

Diskusia

9.

Záver

Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 10.7.2019
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 siedmi 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.
2.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.

Zloženie sľubu poslanca

4.

Voľba hlavného kontrolóra obce

5.

Dofinancovanie dobudovania verejného vodovodu - úver

6.

Zásady odmeňovania poslancov

7.

Rôzne

8.

Diskusia

9.

Záver

Prítomní poslanci:

Milan Balog, Iveta Čonková, Radoslav Ivan,
Ing. Ľudmila Jarušinská, Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 1:
ZA

: 7 ( Milan Balog, Iveta Čonková, Radoslav
Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

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

p. Ing. Jarušinskú Ľudmilu

Za overovateľov zápisnice boli určení: David Lukačko Balog, Radoslav Ivan
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Balog Milan, p. Čonková Iveta

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 2:
ZA

: 7 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Návrh na uznesenie č. 37 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa : p. Ing. Jarušinská Ľudmila
určenie overovateľov zápisnice: p. Dávid Lukačko, p. Radoslav Ivan
B. s c h v a ľ u j e
1. Členov návrhovej komisie: p. Balog Milan, p. Čonková Iveta
2. Program rokovania OZ
3. K bodu 3
Zloženie sľubu poslanca
Starostka oznámila poslancom, že poslanec obecného zastupiteľstva pán Emil Balog sa písomne
vzdal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva k 1.6.2019. Z tohto dôvodu náš poslanecký zbor
bude doplnený poslancom, ktorý nasleduje a bol riadne zvolený v komunálnych voľbách konaných
dňa 10.11.2018. Nasleduje poslanec p. Viliam Andrejčák s počtom platných hlasov 85.
Nasleduje sľub poslanca, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanec p. Viliam Andrejčák prečítal sľub poslanca, čestné prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcie
poslanca, podpísal ho a bolo mu odovzdané osvedčenie o volení za poslanca. Všetci prítomní mu
zablahoželali.
Poslanec sa následne zapojil do rokovania obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 38 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na

vedomie

Zloženie sľubu nového poslanca p. Viliama Andrejčáka
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 3:
ZA

: 7 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

a) Obecné zastupiteľstvo obce Varhaňovce v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č.
31/2019 zo dňa 30.05.2019 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Varhaňovce
na deň 10.07.2019 so začiatkom o 18.00 hod. A zároveň ustanovilo spôsob voľby
hlavného kontrolóra – priamy s tajným hlasovaním. Určila požiadavky na uchádzača,
náležitosti prihlášky, pracovný úväzok, deň nástupu, do zamestnania, spôsob prezentácie
kandidátov a zvolila volebnú komisiu v zložení: Mgr. Eva Langová, Mgr. Zuzana

Keruľ Kmecová, Jaroslav Slepčík
b) Pristúpilo sa voľbe hlavného kontrolóra . Výsledky voľby prečítala predsedkyňa
volebnej komisie p. Langová . Hlavným kontrolórom obce sa stal p. Ing. Slavomír
Očipa
Návrh na uznesenie č. 39 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

1.) Volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Slavomíra Očipu
2.) Určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na 15%
3.) Schvaľuje plat hlavného kontrolóra v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4.) Dáva súhlas hlavnému kontrolórovi obce na vykonávanie zárobkovej činnosti
podľa Zákonníka práce

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10 7.2019 k bodu 4:
ZA

: 8. ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
5.

K bodu 5

Dofinancovanie dobudovania verejného vodovodu - úver
V obci prebieha realizácia stavby Dobudovanie verejného vodovodu v hornej osade. Nakoľko projekt
počítal len s líniovou stavbou a VVS, a.s. preberie stavbu len s upraveným vodojemom, bolo potrebne
doprojektovať aj túto časť. Benchmark aj tak nepostačoval ani na líniovú stavbu. Jedná sa o sumu

40 000,- €. Starostka predložila rozpočet od zhotoviteľa stavby, spoločnosti PEhAES, a s.
Ľubotice a navrhla OZ, aby obec požiadala o úver v sume 40000,-€.

Návrh na uznesenie č. 40 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje

1. Žiadosť o úver v sume 40000,-€
2. Rozpočtové opatrenie č.1 v sume 40 000,-€ ( na príjmových operáciách +40 000,-€;
na kapitálových výdavkoch -40 000,-€)

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 5:
ZA

: 8 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6. K bodu 6
Zásady odmeňovania poslancov
Doplnok č. 8 zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach
V zásadách odmeňovania poslancov v bode I. Zmeny a doplnky, čl. 5 zmeniť „Z“
Plat zástupcu starostu obce
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí plat od obce určený
starostom obce podľa osobitného predpisu.
2) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu starostu obce paušálne náhrady výdavkov podľa týchto zásad odmeňovania nepatria.

„NA“
Odmena zástupcu starostu obce
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí mesačná odmena od obce určená
starostom obce podľa osobitného predpisu.

Návrh na uznesenie č. 41 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Doplnok č. 8 zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 6:
ZA

: 7 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog
Dávid Lukačko, , Peter Žiga, Viliam Andrejčák)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 (Martin Žiga)

7 . K bodu 7
Rôzne
7.1 Deň obce – 20. júla . Návrh OR schváliť na občerstvenie 2000,-€ a plus financovanie
atrakcií – dve hudobné skupiny, skákací hrad 3x, maľovanie na tvár, toalety ai.
Návrh na uznesenie č. 42 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Dotáciu na občerstvenie s sume 2000,-€ a prefinancovanie atrakcií.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10 6.2019 k bodu 7.1:
ZA

: 8 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7.2 Futbalový turnaj – OR navrhuje, aby sa konal 13. júla 2019 – občerstvenie a poháre
prefinancovať do sumy 200,-€

Návrh na uznesenie č. 43 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Konanie futbalového turnaja na deň 13.7.2019 a dotáciu na občerstvenie a poháre pre víťazov
do sumy 200,-€
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.7.2019 k bodu 7.2:
ZA

: 8 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Milan Balog, Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam
Andrejčák)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
7.3 Výlet na Vinné jazero chlapi. – 27.júla 2019. Zistiť záujem u mužov, ak sa nazbiera aspoň
40 ľudí, potom prefinancovať úhradu za autobus. Účastníci sa skladajú na konzumné po
5.-€. V prípade zlého počasia, sa výlet nekoná.
Návrh na uznesenie č. 44 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Organizovanie výletu na Vinné jazero dňa 27.júla 2019, Obec prefinancuje dopravu autobusom.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10 7.2019 k bodu 7.3:
ZA

: 8 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Milan Balog, Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam
Andrejčák)

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
7.4 Poslanec Dávid Lukačko navrhol upozorniť občanov na všeobecné záväzné nariadenie
č.6/2015 o verejnom poriadku, nakoľko v poslednej dobe je rozšírené púšťanie hlučnej
hudby v nočných hodinách, Ľudia sú rušení hlukom v nedeľu a to hlavne kosačkami ,
miešačkami ai. Občanov, ktorí nerešpektujú VZN č.6/2015 je potrebné riešiť komisiou na

7.5

7.6
7.7
7.8

školstva, kultúry a mládeže a verejného poriadku či napomenutím, alebo udelením
pokuty.
Poslanec Dávid Lukačko navrhol riešiť rýchlosť v uličke do dolnej osady a to buď
umiestnením značky, ktorá znižuje rýchlosť, alebo umiestnení retardérov, taktiež
umiestniť dopravné zrkadlo pri Vincentovi Machciníkovi, nakoľko je tam užšia cesta a zlá
viditeľnosť.
Starostka obce oboznámila poslancov o spôsobe financovania školského stravovania
v školskom roku 2019/2020
Starostka obce oboznámila poslancov o ponuke na vývoz odpadu spoločnosťou Kosit.
Poslanci jednali o výhodách, resp. nevýhodách prechodu do inej spoločnosti.
Členovia rady OZ navrhli polročné odmeny pre poslancov v sume po 600,-€ vyplatiť
v auguste. Polročné odmeny neprideliť poslancovi Andrejčákovi, nakoľko až teraz zložil
sľub a poslancovi Milanovi Balogovi, nakoľko sa nezúčastnil ani na jednej akcii
organizovanej obcou. Poslankyňa Čonková navrhla, aby sme poslancovi Milanovi Balogovi
priznali odmenu vo výške 50,-€. Na tomto návrhu sa zhodli a tak starostka dala hlasovať
za takto navrhnuté odmeny.

Návrh na uznesenie č. 45 /2019
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

A. B e r i e n a v e d o m i e
- Upozorniť občanov na všeobecné záväzné nariadenie č.6/2015 o verejnom poriadku
- Riešiť rýchlosť v uličke do dolnej osady
- Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 2019/2020
- Vývoz odpadu – ponuka Kosit
B. s c h v a ľ u j e
Polročné odmeny pre poslancov : Iveta Čonková 600,€ , Radoslav Ivan 600€, Ing. Ľudmila
Jarušinská 600,-€, Dávid Lukačko 600,-€, Martin Žiga 600,-€, Peter Žiga 600,-€, Ing. Richard
Gomulec 600,-€ , Milan Balog 50,-€ vyplatiť v auguste.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 10.6.2019 k bodu 8:
ZA

: 7 ( Iveta Čonková, , Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
Dávid Lukačko, Martin Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák)

PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 (Milan Balog)

8. K bodu 8
Diskusia

Do diskusie sa prihlásil Ladislav Žiga – tvrdil, že nákladné autá, ktoré pracujú na vrtoch
v hornej osade mu poškodili kanalizáciu. Žiadal materiál nový (rúry) a on si sám opraví.
Starostka prisľúbila, že vstúpi do jednania s oprávnenou osobou a pokúsi sa to vyriešiť,
resp. stavebná komisia.
9. Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť

Overovatelia zápisnice :

Lukačko Dávid
Radoslav Ivan

Starostka obce Varhaňovce

Mgr. Ľubica Pankievičová
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