ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 26.06.2020
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.
2.

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

3.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

4.

Záverečný účet 2019

5.

Rôzne

6.

Záver

Prítomní poslanci: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin Žiga, Ing. Richard
Gomulec, Martin Žiga, David Lukačko, Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 1:
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

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

p. Ing. Jarušinská Ľudmila

Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Lukačko David, p. Balog Milan

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Andrejčák Viliam, p. Richard Gomulec

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 2:
ZA

: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,

Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)
PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Návrh na uznesenie č. 25/2020
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: Lukačko David, p. Balog Milan
B. s c h v a ľ u j e
Členov návrhovej komisie:
1. p. Andrejčák Viliam, p. Richard Gomulec
2. Program rokovania OZ
3. K bodu 3
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Varhaňovce predstavil p. Očipa:
1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce v 2. polroku 2020 ( v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. Kontrola na obecnom úrade podľa výberu hlavného kontrolóra.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
(§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.).
4. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti mestskému zastupiteľstvu (§18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb.). 5. Predloženie správy o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu (§18f ods. 1
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.). Vo Varhaňovciach, 12.06.2020 Ing. Slavomír Očipa hlavný kontrolór obce

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 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

Návrh na uznesenie č. 26 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuj e
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

4. K bodu 4
Záverečný účet 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
So záverečným účtom obce nás oboznámila p. Langová. Záverečný bol zverejnený na stránke obce a bude
prílohou zápisnice z OZ.
Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k záverečnému účtu obce (príloha zápisnice) a odporúča ho ne /
schváliť.
Starostka sa spýtala, či sú nejaké otázky k záv. účtu, ak nie dala hlasovať za jeho schválenie.
Návrh na uznesenie č. 27 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A:

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
B:

Schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 16 819,06 €
3. Potvrdzuje v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. spôsob financovania schodku rozpočtu za rok
2019 z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 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

5. K bodu 5
Rôzne
5.1 Zmluva s neziskovou org. DOMOV

Stretnutia s riaditeľom nez. Organ. DOMOV sa zúčastnili poslanci Ivan, Žiga M., Andrejčák. Po
odkonzultovaní niektorých nevyjasnených otázok odporúčajú zmluvu podpísať.
Návrh na uznesenie č. 28 /2020
Schvaľuje:
Zmluvu s nez. oganizáciou DOMOV a poveruje starostku obce k jej podpísaniu.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 5.1:
ZA
: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan,
Martin Žiga, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)
PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

2 (Jarušinská, Gomulec)

5.2 Rokovanie na MINV
Starostka oboznámila poslancov s rokovaním na MINV a s novou splnomocnenkyňou vlády pre
rómske komunity a ako to bude pokračovať s programom CURI.
Nakoľko vznikli nezrovnalosti v Atlase rómskych komunít a skutočnosťou, kde je napr. uvedené, že
celá obec je odkanalizovaná. Starostka vysvetlila, že máme nové lokality s novou výstavbou, kde nám
kanalizácia a vodovod chýba. Bez tohto vysvetlenia by sme nemohli žiadať o grant. Čo sa týka
miestnych komunikácii, mali by byť financované z tohto programu tiež. KC v osade nespĺňa
podmienku 3D, preto sa tam zatiaľ nedá stavať. Z výstavby ZŠ sa zatiaľ v tomto programovom období
sa upustilo. Splnomocnenkyňa zatiaľ nemá riešenie pre podávanie teplej stravy pre žiakov ZŠ a ani
telocvične a ani priestorov pre školský klub. Tiež z programu vypadli skládky a zberné dvory, tie si
budeme musieť riešiť z iných zdrojov.
Napr. môžeme žiadať granty cez min. živ. prostredia (protipovodňové opatrenia, revitalizácia obce –
zeleň, zberné dvory, ai. )
Návrh na uznesenie č. 29 /2020
Berie na vedomie:
Výsledky rokovania na MINV
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 5.2:
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

5.3 Informácia o aktivitách Ocú
1. Majstrovi Slovenska bol odovzdaný dar. Matúš Štefko sa veľmi sa potešil a poďakoval obci.
2. Prebehlo kosenie a čistenie potoka.
3. Nanovo sa začalo s kosením obce.
4. V pondelok 29.6.2020 bude spustené výdajné miesto pitnej vody a postupne sa budú montovať
vodomery tým, ktorí si o to požiadali VVS, a.s.
Zo strany obce je ešte potrebné zabezpečiť odstránenie chýb na starom vodojeme, ako je diera na
krytine, nové sieťky vetracie, odtiahnutá omietka, výkop jamy pred 114, nakoľko tam vyviera
voda, ai.
5. Pozemky dolná osada, už sú zapísané na obci – znalkyňa požaduje geometrické plány
a parceláciu pozemkov. Poslanci navrhli, aby sa ohodnotil iba jeden pozemok v danej lokalite
a ten sa bral za vzorku pre ostatné. Všetci s návrhom súhlasili.
6. Nové cesty – dolná osada –sú vlastníci, ktorí nie sú obyvateľmi obce
7. Dnes prietrž mračien – vytopená nehnuteľnosť č.d. 110 a nehnuteľnosť č.d. 94
Je potrebné vyčistiť niektoré priepusty, ktoré sa teraz ukázali. Zrealizujeme to v najbližšej dobe.
8. Obec distribuovala listy všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí nevykosili pozemky, aby takto
urobili. Pokiaľ to neurobia, obec pristúpi k ďalším krokom, t.j. odstúpi to na OÚ odbor životného
prostredia, kde im môžu byť uložené pokuty.
9. Obec distribuovala občanom časť VZN 6/2015 o verejnom poriadku, zároveň bola upozornená
hliadka, aby upozorňovali občanov na dodržiavanie tohto VZN.
10. Od 1.7.2020 začne pracovať OPV s 8 ľuďmi. V pondelok je pracovné stretnutie s konateľom
spoločnosti.
11. Zberný dvor – sú dva návrhy –Prvý návrh dal arch. Polák a druhý poslankyňa Čonková - tie
vieme zapracovať v rámci pripomienkového konania a rozhodneme hlasovaním.

Návrh na uznesenie č. 30 /2020
Berie na vedomie:
Informácia o aktivitách Ocú
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 5.3:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
5.4

Starostka oboznámila poslancov, že je problém s voľne pustenými psami v obci. Na úrad chodia
sťažnosti, že sa ľudia boja ráno ísť k autobusom.....
Poslanci navrhli, aby hliadka spísala majiteľov psov, upozornila ich že psy nemôžu voľne
pobehovať po obci .Pokiaľ to neurobia budú tieto psy odchytené.
Starostka oboznámila poslancov, že MOPS upozorní majiteľov psov na ich povinnosti a tiež
oznámila, že odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice, alebo útulku pre
zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby vyškolenej podľa §6 ods. 2 písm. a). Ak sa vlastník nájdeného zvieraťa neprihlási
do 3 mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa, nasledujúci deň prechádza vlastníctvo zvieraťa na
obec na území ktorého bolo zviera nájdené (platí to od 31.10.2019). Obec zabezpečuje starostlivosť

o zviera od okamihu jeho prevzatia v karanténnej stanici, alebo útulku a potom, keď nadobudne
jeho vlastníctvo. Keď už nadobudne vlastníctvo zvieraťa, môže previesť vlastníctvo na karanténnu
stanicu, alebo útulok.
Teda, ak umiestnime nejaké zviera do útulku, minimálne 3 mesiace musíme platiť za jeho
starostlivosť a stravu.
Návrh na uznesenie č. 31 /2020
Berie na vedomie:
Informácia o voľne pohybujúcich sa psoch.
Schvaľuje:
a) Preventívne opatrenia voči voľne sa pohybujúcim psom prostredníctvom MOPS.
b) Pokiaľ sa vlastníci nepriznajú k voľne sa pohybujúcim psom, nezapíšu ich do evidencie obce
a nezabezpečia, aby sa voľne nepohybovali po obci, obec prizve osobu schválenú na odchyt
túlavých zvierat a pristúpi k ich odchytu.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 5.4:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

5.5

Futbalový turnaj.
Poslanec Žiga navrhol, aby sa konal futbalový turnaj na veľkom ihrisku, len v rámci obce a navrhol
schváliť dotáciu na jeho konanie. Poslancami bola navrhnutá suma 300,-€. Starostka dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 32 /2020
Schvaľuje:
Dotáciu na zabezpečenie futbalového turnaja v sume 300,-|€

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 26.06.2020 k bodu 5.5:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Overovatelia zápisnice :
p. David Lukačko

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

p. Milan Balog

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

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

