ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 29.06.2017

Program:

1.

K bodu 1
Otvorenie, schválenie programu
Starostka privítala prítomných a zároveň zistila, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Skonštatovala, že nakoľko sú prítomní siedmi poslanci obecného zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Dala hlasovať za predložený program.

ZA: 7

2.

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 2
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Iveta Čonková
p. Viliam Gaľa
ZA: 7

3.

PROTI: 0

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 3
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Leonard Žiga
p Radoslav Balog
ZA: 7

4.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 4
Záverečný účet Obce Varhaňovce za rok 2016
So záverečným účtom obce nás oboznámila p. Mgr. Langová

5.

K bodu 5
Vyjadrenie hlavnej kontrolórky Ing. Dolhej k záverečnému účtu obce prečítala Mgr. Langová .
Hlavná kontrolórka odporúčala poslancom schváliť záverečný účet obce Varhaňovce bez
výhrad. Starostka dala možnosť vyjadriť sa poslancom k záverečnému účtu, prípadne či majú
nejaké otázky, alebo chcú niečo vysvetliť. Nakoľko sa nikto nevyjadril, následne starostka obce
dala hlasovať za záverečný účet obce.
ZA: 7

6.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 6

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v
obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1.
Vyhlásená - 24. mája 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01. októbra 2017

- kód výzvy : OPLZ-PO5-2017-1
- názov projektu: Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci
Varhaňovce

- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
-súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov
projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné)
Starostka obce predstavila výzvu poslancom a dala hlasovať za horeuvedené body.
Poslanci uvítali spustenie projektu, vyzdvihli jeho kladné pôsobenie v predchádzajúcom
období.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7.

K bodu 7
Územný plán obce Varhaňovce

Starostka obce odovzdala slovo p. Ing. arch. Kataríne Štofanovej, ktorá v úvode ospravedlnila
spracovateľa Územného plánu obce Varhaňovce Ing. arch. Ľubomíra Poláka a zároveň predstavila
poslancom informáciu o postupe obstarania a prerokovania Územného plánu obce Varhaňovce
vypracovanú odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing.arch. Katarínou Štofanovou,
reg. Č. 212,o výsledku prerokovania Návrhu územného plánu obce Varhaňovce, o výsledku
preskúmania Návrhu územného plánu obce Varhaňovce Okresným úradom v Prešove podľa § 25
stavebného zákona uvedenom v stanovisku č.OÚ-PO-OVBP-12017/23886/57971 zo dňa 12.6.2017.
poslancom bola zároveň predložená textová a grafická časť Návrhu Územného plánu obce Varhaňovce.
Starostka predložila poslancom na odsúhlasenie vyhodnotenie a návrh na rozhodnutie o stanoviskách
a pripomienkach vznesených v procese prerokovania Návrhu územného plánu obce Varhaňovce po
zapracovaní požiadaviek a pripomienok. Ďalej požiadala prítomných poslancov o schválenie
Územného plánu obce Varhaňovce vypracovaného Ing. arch. Ľubomírom Polákom, autorizovaným
architektom SKA.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

8.

K bodu 8
Starostka predstavila Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Varhaňovce č.1/2017,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce.
VZN 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Varhaňovce
Starostka požiadala poslancov, či majú nejaké pripomienky k predloženému VZN.
Poslanci nemali námietky k predloženému VZN, preto starostka dala hlasovať o jeho prijatí.
ZA: 7

9.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 9
VZN obce Varhaňovce č.2/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou (zverejnený na
stránke obce www.obecvarhanovce.sk)

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

10.

K bodu 10
Zámer o rozšírenie ÚP
Starostka obce predložila žiadosť o začlenenie plochy do UP vlastníkmi pozemkov v časti
hospodársky dvor.
Prečítala im znenie žiadosti. Poslanci a starostka diskutovali o možnostiach riešenia danej
situácie. Poslanci zobrali danú informáciu na vedomie a jej riešenie nechali na neskôr.

11.

K bodu 11
Výlet chlapi
Dohodla sa dotácia na autobus v sume 250€. Konzumné si platí každý sám.
ZA: 7

12.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 12
Deň obce Varhaňovce – určil sa dátum 26.8.2017, určil sa program, občerstvenie a dotácia
obce v sume 1200 €
Rozdelenie úloh:
Poslanec : Gaľa -

zabezpečí občersvenie

Balog, Žiga – hudba
Všetci poslanci sa budú spoločne podieľať počas dňa obce na jeho realizácii. Po
dobrých skúsenostiach z minulého roka sa výdajný stan umiestni v komunitnom centre.
ZA: 7
13.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 13
Diskusia
V diskusii vystúpili:
Starostka obce – informácia o realizácii kamerového systému
-

Informácia o dotácii z PSK 2000,-€ (bola využitá na zakúpenie nových
stolov do spoločenskej sály a budú objednané nové vchodové dvere do
spoločenskej sály- plastové)

-

Informácia o získaní NFP Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne
umiestneného odpadu

-

Informácia o realizácii rekonštrukcie časti miestneho potoka a likvidácia
odpadov.

-

Informácia, že do 14.7. bude nanovo podaný projekt MŠ

-

Informácia o stave súdneho konania Semanco proti obci Varhaňovce
a o predbežnej sume uplatnenej v pojednávaní

-

Informáciu o stave riešenia poruchy pri rod. domoch Ladislava Svata
a Lýdie Hudákovej

-Informácia o postupe pri žiadosti o NFP prístup k pitnej vode v hornej rómskej
osade a zároveň ich oboznámila o podmienke zapojenia sa do projektu a to je
vlastníctvo nehnuteľnosti, resp. nájomná zmluva. Z tohto dôvodu obec
potrebuje uzatvoriť min. nájomnú zmluvu s Pozemkovým spoločenstvom
Varhaňovce v trvaní min. 5 rokov na prístupové cesty (miestne komunikácie),
ktorých už zameranie vykonala spoločnosť Geokard Prešov, s.r.o. Je to
potrebné pre realizáciu vodovodu a následne ďalšej infraštruktúry, ako je
kanalizácia, elektrina, ai.
Starostka dala hlasovať za uzatvorenie nájomnej
zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Varhaňovce podľa geometrického plánu
vypracovaného spoločnosťou Geokard Prešov, s.r.o. Konštantínová 3, 080 01
Prešov, zo dňa 7,3.2017.

ZA: 7

-

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

V diskusii vystúpil poslanec Engeľ a požiadal, či sa nedá dať do poriadku
popísaná zastávka na začiatku obce

14.

Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, za diskusiu.
Overovatelia zápisnice:

p. Leonard Žiga
p. Radoslav Balog

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

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

