ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 30.11.2017
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 8 poslanci obecného zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Starostka prečítala program zasadnutia a spýtala sa poslancov OZ, či majú
nejaké doplňujúce body do dnešného rokovania. Prihlásil sa poslanec Viliam Gaľa a požiadal OZ o
doplnenie bodu „Dofinancovanie dňa obce 2017“, poslanec Ján Žiga a požiadal o doplnenie do
programu bodu v znení „Zriadenie sociálneho fondu“. Následne starostka dala hlasovať za
predložený a doplnený program.

ZA: 8

2.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 2

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Engeľ Marián
p. Gaľa Viliam

ZA: 8

3.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 3

Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Lukačko František
p . Pečo Roman

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4.

K bodu 4

Správa audítora za rok 2016
-

Prečítala nám ju pani Langová

Poslanci OZ berú na vedomie správu audítora a schvaľujú ju bez výhrad.
ZA: 8

5.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 5

Rozpočtové opatrenia na rok 2017 - K rozpočtovým opatreniam sa vyjadrila a navrhla p. Langová

OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.11.2017 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1 príloha č.1
zápisnice.
ZA: 8

6.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 6

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020
K rozpočtu podala stanovisko p. Ing. Dolhá, hlavná kontrolórka Obce Varhaňovce a navrhla ho
schváliť bez výhrad.
Pri prerokovaní bodu 6 už boli prítomní všetci deviati poslanci OZ Varhaňovce.
7.

K bodu 7

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Návrh rozpočtu prečítala p. Langová príloha č. 2.

Rozpočet na r. 2018 je navrhovaný ako vyrovnaný
na príjmovej časti : P: 1 427 785,-€
na strane výdavkov : V: 1 427 785,-€
Výhľadovo Rozpočet na r. 2019 je navrhovaný ako vyrovnaný a to:
na príjmovej časti

P: 1 073 536,-€

v na strane výdavkov : V: 1 073 536,-€
Výhľadovo Rozpočet na r. 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný a to:
na príjmovej časti

P: 1 032 448,-€

v na strane výdavkov : V: 1 032 448,-€
b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to

povolené prekročenie a viazanie príjmov v rozsahu 3000,- €
povolené prekročenie a viazanie výdavkov, v rozsahu 3000,- €
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, v rozsahu 3000,- €

c) Plnenie rozpočtu na rok 2017 úprava vo výške 1 057 243 - Rozpočtové opatrenie č.1
Poslanci OZ
ZA: 9
8.

Schvaľujú rozpočet na r. 2018 a výhľadovo na r. 2019, r.2020

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 8

Obec dostala viacero žiadosti o financovanie centier voľného času v meste Košice a Prešov pre žiakov
s trvalým pobytom v obci Varhaňovce. Starostka predniesla žiadosti poslancom. Poslanci sa vyjadrili
a súhlasili s tým, aby obec financovala centrá voľného času v mestách Prešov a Košice pre deti s
trvalým pobytom v obci Varhaňovce v sume 60,- € na dieťa.
ZA: 9
9.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 9

Súhlas s prijatím daru nehnuteľností:
Starostka obce predstavila poslancom darcov, ktorí prejavili vôľu obdarovať Obce Varhaňovce
pozemkovými nehnuteľnosťami: Sokolová Alžbeta, rod. Chovancová, Exnárová 802/17, 040 22 Košice
m (darca v prvom rade); Koremová Ľudmila, rod. Chovancová, Hemerkova 1319/24, 040 22 Košice
(darca v druhom rade), konajúca prostredníctvom splnomocnenca Sokolová Alžbeta, rod.
Chovancová, Exnárová 802/17, 040 22 Košice a Chovanec Ján , rod. Chovanec, bytom: Ďumbierska
7467/30, 080 01 Prešov(darca v treťom rade) a požiadala poslancov o súhlas prijatím daru.
Darca v druhom rade poveril splnomocnením splnomocnenca uzatvoriť v jeho mene darovaciu
zmluvu.
Darca v prvom rade je výlučným vlastníkom pozemkovej nehnuteľnosti a to pozemku zapísaného v
Okresnom úrade Prešov – katastrálny odbor, katastrálne územie Varhaňovce, obec Varhaňovce, list
vlastníctva č. 764, parcelné číslo 518 KN – E, výmera 833 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 764,
parcelné číslo 695 KN – E, výmera 2750 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 764, parcelné číslo 1601 KN
– E, výmera 1978 m2 , orná pôda;
Darca v druhom rade je výlučným vlastníkom pozemkovej nehnuteľnosti a to pozemku zapísaného v
Okresnom úrade Prešov – katastrálny odbor, katastrálne územie Varhaňovce, obec Varhaňovce, list
vlastníctva č. 766, parcelné číslo 296 KN – E, výmera 801 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 766,
parcelné číslo 548 KN – E, výmera 844 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 766, parcelné číslo 748 KN –
E, výmera 1773 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 766, parcelné číslo 804 KN – E, výmera 2126 m2 ,
orná pôda;
Darca v treťom rade je výlučným vlastníkom pozemkovej nehnuteľnosti a to pozemku zapísaného v
Okresnom úrade Prešov – katastrálny odbor, katastrálne územie Varhaňovce, Obec Varhaňovce, list
vlastníctva č. 765, parcelné číslo 531 KN – E, výmera 944 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 765,
parcelné číslo 1305 KN – E, výmera 1377 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 765, parcelné číslo 1561

KN – E, výmera 921 m2 , orná pôda; list vlastníctva č. 765, parcelné číslo 2949 KN – E, výmera 2284
m2 , orná pôda;
Darcovia v prvom, druhom a treťom rade vyhlasujú, že predmet zmluvy nie je zaťažený vecnými
bremenami, dlhmi, inými ťarchami alebo právnymi vadami, ani sa neviažu na ne žiadne iné práva
tretích osôb a darujú ich Obci Varhaňovce bezodplatne. Obec dar od darcov s vďačnosťou prijíma.
Účastníkom konania o povolenie vkladu do katastra nehnuteľností je obec Varhaňovce, obec uhradí
aj správne poplatky spojené s vkladom nehnuteľností.
ZA: 8.
10.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 10

Plánované akcie na rok 2018 (Mikuláš)
Starostka požiadala poslancov OZ, aby navrhli, na ktorých akciách sa bude obec podieľať do konca
kalendárneho roka, ako aj návrh akcií podporovaných obcou na rok 2018. informovala ich o akcii
Mikuláš, ktorá sa uskutoční 5.12.2017 v sále OcÚ vo Varhaňovciach. Najprv vystúpi skupina hercov s
predstavením Polepetko a tak Mikuláš v ich predvedení bude rozdávať darčeky deťom. Obec sa bude
podieľať na balíčkoch pre každé dieťa vo veku od 3 do 12 rokov, vrátane starších detí, ktoré ešte
navštevujú ZŠ Varhaňovce sumou 1,50 € na dieťa a každý rodič sa bude spolupodieľať na balíčku
sumou 0,50€.
S tým poslanci súhlasili a zároveň poverili starostku spolu s kultúrnou komisiou aby navrhla plán akcií
na budúci rok a predložila ich na nasledujúce OZ.

ZA: 9
11.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 11

ZPOZ – životné jubileá, uvítanie detí, smútočná rozlúčka
Starostka navrhla, aby sa v obci konalo raz za štvrťrok stretnutie s jubilantami, t.j. od 65 rokov, 70
rokov, 75 rokov ..... Obec si jubilantov pozve do zasadačky OcÚ, pripraví sa krátky program, malé
pohostenie, ako aj darčeky pre oslávencov, aby sme si takto uctili našich oslávencov. To isté navrhla
aj pre novonarodené deti – privítanie do života zo strany rodnej obce. Poslancom sa táto myšlienka
páčila. Poslankyňa Lukačková navrhla, aby sa takéto posedenia s oslávencami a novorodencami
konali len polročne, čo poslanci podporili. Rozlúčku so zosnulými robí v mene obce starostka obce na
miestnom cintoríne.
ZA: 9
12.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 12

Rekonštrukcia zasadačky
Starostka navrhla, aby sa v prípade zlého počasia, resp. cez zimné mesiace začala pomaličky
rekonštruovať zasadačka OcÚ vo Varhaňovciach, nakoľko je v nevyhovujúcom stave. Poslanci
podporili túto myšlienku a vyjadrili sa, že rekonštrukcia zasadačky je potrebná.

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

13.

K bodu 13

Vianočné trhy
Starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrili či má obec zorganizovať Vianočné trhy. Po vzájomnej
výmene názorov všetkých poslancov sa vyjadrili, že by sme to tohto roku mohli skúsiť a trhy by sa
konali podľa počasia v termíne od 16. do 22. decembra. Obec by podávala kapustnicu. Je potrebné
osloviť aj komunitné centrum, požiarnikov a podnikateľov, aby sa zapojili do tejto vianočnej akcie.

ZA: 9.

14.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 14

Kamerový systém, doplnenie kamier na dolnom ihrisku, na cintoríne, pri komunitnom centre
Starostka obce informovala poslancov OY, že vyšla výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 s cieľom cieľavedome, komplexne
a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Termín
predkladania žiadostí je 14. december 2017. Obec sa podieľa na spolufinancovaní 20% z celkovej
oprávnenej sumy. Obec potrebuje rozšíriť kamerový systém na detskom ihrisku na začiatku obce, pri
komunitnom centre, na cintoríne, ako aj centrum obce. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
ZA: 9
15.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 15

Prevádzka komunitného centra ANIMA v budove komunitného centra Obce Varhaňovce
Starostka obce oboznámila poslancov, že v obci môže byť prevádzka len jedného komunitného centra
a po porade s koordinátorkou ÚSV pre RK a štatutárkou neziskovej organizácie ANIMA sa dohodlo, že
prevádzkovať komunitné centrum v obci Varhaňovce bude nezisková organizácia ANIMA. Z dôvodu,
aby budova multifunkčného obecného domu bola využívaná na účely na ktoré bola postavená,
požiadala starosta obce poslancov OZ, aby súhlasili s prevádzkou KC Anima v budove, ktorú vlastní
obec s tým, aby sa budova využívala na účely na ktoré bola postavená, aby ju mohli využívať všetci
občania obce na aktivity, ktoré bude organizovať komunitné centrum. Zároveň bude spísaný všetok
inventár a štatutárka NO, resp. ňou poverená osoba podpíše hmotnú zodpovednosť za používaný
majetok obce.
za: 9

proti: 0

16.

K bodu 16

zdržal sa hlasovania: 0

Informácia o stave projektov MOPS, MŠ, Zateplenie OCÚ, Voda, Elektrina, Chodník
Starostka podala informácie k všetkým projektom.
MOPS (Miestna občianska poriadková služba): Obec bola úspešná v tejto výzve. 1.12.2017 sa bude
konať výberové konanie na obsadenie 6 miest členov MOPS na plný úväzok a 4 miesta MOPS na
polovičný úväzok. Členovia hliadky nastúpia do zamestnania 1.1.2018. Budú s nimi uzatvorené
pracovné zmluvy do 31.12.2018.

MŠ – obec má schválenú dotáciu na Rozšírenie kapacity MŠ. S rozšírením kapacity sa počíta v
priebehu budúceho roka 2018.
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ – stavba je ukončená, odovzdaná stavebníkom. Obec
musí ešte stavbu skolaudovať.
Rozšírenie vodovodu v hornej rómskej osade – projekt je podaný na Ministerstve vnútra SR, čakáme
za hodnotením
Elektrina v hornej rómskej osade - prebehlo jednanie na VSD Košice, obec v spolupráci s
projektantom pripravuje projektovú dokumentáciu k realizácii tejto stavby
Rekonštrukcia miestnej komunikácie s prekrytím rigolu chodníkom – Obec dostala na túto stavbu
dotáciu a v najbližšej dobe sa bude realizovať. Jedná sa o úsek pribl. Cca 50 m.
Sanácia skládok a vybudovanie stojísk – obec dostala dotáciu na tento projekt a v mesiaci december
prebehne sanácia nelegálnych skládok odpadu a vybudovanie stojísk, kde budú umiestnené nové
kontajnery. Dve stojiská budú umiestnené v hornej osade a dve v dolnej osade. S realizáciou projektu
sa začne v priebehu mesiaca december.
17.

K bodu 17

Inventarizačná a likvidačná komisia: Starostka požiadala poslancov, aby navrhli členov do
inventarizačnej a likvidačnej komisie. Boli navrhnutí:
1. Ján Žiga.
2. Mgr. Eva Langová
3. Vladimíra Lukačková
4. Simona Pečová.
5. Jaroslav Slepčík

ZA: 9
18.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 18

Návrh VZN o poplatkoch
Návrh VZN o poplatkoch prečítala poslancom Mgr. Langová. K návhu boli pripomienky. Poslanci sa
dohodli na tom, že priestory OcÚ nebudeme prenajímať na diskotéky, zábavy, plesy, svadby, krstiny
cudzím občanom, len občanom s trvalým pobytom v obci Varhaňovce a pre občanov našej obce.
Tieto pripomienky boli zapracované a starostka dala hlasovať za predložené VZN o poplatkoch.
ZA: 9

19.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 19

Žiadosť o financovanie skautského zboru.
O financovanie skautského zboru požiadal zborový vodca pán František Balog. Požadovaná suma na
rok 2018 je 1100,-€. Pán Balog zároveň doložil plán aktivít na jednotlivé mesiace a kalkuláciu na

každú akciu. Poslanci ho opätovne žiadali aby každú akciu oznamoval a aby sa akcií mohli zúčastňovať
všetky deti – skauti nielen vybrané deti. Pán Balog oponoval, že akcií sa zúčastňujú na základe
zásluhovosti.
ZA: 9
20.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 20

Koncoročné odmeny pre poslancov OZ
Koncoročné odmeny pre poslancov OZ navrhol p. Žiga Ján v sume 800,-€ pre každého poslanca,
okrem poslanca Radoslava Baloga, ktorému navrhol odmenu vo výške 1600,- €. Poslanec Leonard
Žiga sa svojej poslaneckej odmeny vzdal.
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Nevyčerpaná dovolenka
Starostka obce požiadala poslancov o preplatenie starej nevyčerpanej dovolenky z dôvodu, že ju
nemôže vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka. Všetci prítomní poslanci súhlasili s
predloženým návrhom a tak starostka dala hlasovať.
ZA: 9

21.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 21

Dofinancovanie dňa obce
Poslanec Gaľa navrhol, aby sa dofinancoval deň obce, nakoľko vystali vyššie náklady ako sa
predpokladalo. Poslanci ho podporili a jednoznačne sa vyjadrili, že s jeho návrhom o doplatenie
198,72-€ súhlasia.
ZA: 9
22.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

K bodu 22

Príspevok na sociálne účely
Poslanec Ján Žiga požiadal, aby sa vytvoril fond 1000,-€ ročne, z ktorý by bol použitý na sociálne
účely, napr. výpomoc rodine v núdzi na pohreb.
Starostka a kontrolórka obce sa k tomu vyjadrili, že je potrebné v tejto veci vypracovať VZN, ktoré to
bude riešiť. Starostka pripraví návrh VZN do najbližšieho zasadania OZ.
ZA: 9

23.

PROTI: 0

K bodu 23

Diskusia:
V diskusii vystúpili:

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

p. Engeľ vyslovil nespokojnosť s parkovaním auta pred číslom domu 5 – starostka obce sa vyjadrila, že
uvedeného pána už ústne niekoľkokrát upozornila, upozornila ho aj polícia. Teraz už bude
upozornený písomne a pokiaľ to nebude rešpektovať, bude mu možnosť udeliť aj pokutu.
Taktiež sa vyjadril aj k retardérom pred koncom dediny, resp. umiestnenia merača rýchlosti, nakoľko
autá pred výjazdom z obce neúmerne zvyšujú rýchlosť a nachádza sa tu detské ihrisko. Táto časť obce
dosť nebezpečná, zároveň a tu v poslednej dobe došlo k niekoľkým dopravným kolíziám.
Starostka prisľúbila, že bude hľadať riešenie aj v spolupráci s políciou Drienov.
24.

Záver

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, za diskusiu. Popriala všetkým pekné sviatky a
pokiaľ by sa už v tomto roku nekonalo nejaké mimoriadne zastupiteľstvo tak všetkým poďakovala za
prácu v roku 2017 a popriala aj šťastný nový rok 2018.

Overovatelia zápisnice:

p. Lukačko František

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

p. Pečo Roman

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

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

