ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 31.08.2020
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 7poslanci 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.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Odpredaj pozemkov
Rôzne
Diskusia
Záver

Prítomní poslanci:

7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Richard Gomulec, David

Lukačko, Viliam Andrejčák, Milan Balog, 1- Ing. Ľudmila Jarušinská - prišla neskôr
31.08.2020 k bodu 1:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan,

Viliam Andrejčák

Ing. Richard Gomulec, David Lukačko, Milan Balog)
PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

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

p. Čonková Iveta

Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Viliam Andrejčák, Dávid Lukačko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Radoslav Ivan p. Ing. Richard Gomulec

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.8.2020 k bodu 2:
ZA

: 7 ( Iveta Čonková, Radoslav Ivan,
1

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

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Návrh na uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a

vedomie

určenie zapisovateľa : p. p. Čonková Iveta
určenie overovateľov zápisnice: p. Viliam Andrejčák, Dávid Lukačko
B. s c h v a ľ u j e
1. Členov návrhovej komisie: p.Radoslav Ivan p. Ing. Richard Gomulec
2. Program rokovania OZ
3. K bodu 3
Odpredaj pozemkov

Na poslednom zasadnutí OZ poslanci

schvaľovali zámery na odpredaj konkrétnych

pozemkov pre konkrétnych žiadateľov. Tie boli zverejnené obvyklým spôsobom. Starostka
obce predniesla poslancom - na dnešnom zasadnutí môžu už pristúpiť ku konkrétnym
predajom. Predaj musí byť prijatý 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bol prečítaný návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj pozemku

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. 484/22, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia pozemku:
7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 280 m2 v prospech Milana Baloga, Varhaňovce 103,
okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2520,- 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.
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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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.1:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/28, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 433 m2 v prospech Petra Žigu, Varhaňovce
95, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3897,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.2:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemoku 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
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parcelu registra C KN, parc. č. 373/1, druh pozemku: zastavaná plocha; spôsob využitia
pozemku: 18, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 210 m2 v prospech Mariána Baloga,
Varhaňovce 102, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1890,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.3:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/27, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 669 m2 v prospech Ľudovíta Žigu, Varhaňovce
174, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 6021,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.4:
ZA

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

PROTI

: 0
4

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Návrh na uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/116, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 368 m2 v prospech Maroša Žigu ml.,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3312,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.5:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/107, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 122 m2 v prospech Maroša Žigu st.,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1098,- 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.
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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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.6:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 458/75, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 608 m2 v prospech Miroslava Žigu,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 5472,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.7a
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj
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pozemku 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. 458/106, druh pozemku: ostatná plocha; spôsob využitia
pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 97 m2 v prospech Miroslava Žigu,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 873,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.7b

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

: 0

Návrh na uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/115, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 446 m2 v prospech Nikolasa Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 4014,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.8:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce

Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce Varhaňovce, Obec Varhaňovce,
okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného GEOKART Prešov s.r.o.,
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú parcelu registra C KN,
parc. č. 458/74, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia pozemku: 7, umiestnenie
pozemku: 2; o výmere 327 m2 v prospech Dominika Žigu , Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo
výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2943,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.8.2020 k bodu 3.9:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/108, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 220 m2 v prospech Jaroslava Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1980,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.10:

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
Návrh na uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/111, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 248 m2 v prospech Ľudovíta Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2232,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.11 a:

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/112, druh pozemku: ostatná plocha; spôsob využitia
pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 72 m2 v prospech Ľudovíta Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 648,- Eur.
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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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.11b:

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Návrh na uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/114, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 99, o výmere 317 m2 v prospech Dezidera Žigu ,
Varhaňovce 104, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2853,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu
3.11b:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0
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Návrh na uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/30, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 394m2 v prospech Maroša Balogu,
Varhaňovce 133, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3546,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.13

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
4. Rôzne
K bodu
4.1 Zmeny a doplnky
Starostka oboznámila poslancov, že sú vypracované zmeny a doplnky ÚP, sú zverejnené na
web stránke obce Varhaňovce. Dňa 9.9.2020 bude prerokovanie o 13.30 hod. s dotknutými
organizáciami a o 16.00 hod. začne prerokovanie s občanmi obce.
4.2 Starostka oboznámila poslancov, že na základe zákona č. 460/2019, ktorým sa dopĺňa zákon
79/015 Z.z. o odpadoch sa hovorí, že obec má zabezpečiť zavedenie a vykonávanie
triedeného zberu podľa §81 ods. 7 písm. b) .
Biologicky rozložiteľný odpad od občanov sa nezbiera, nakoľko si obce uplatnili výnimku,
ktorá plat do 31.12.2020 a to, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Zmena, ktorá nastala je, že obec musí zabezpečiť, že 100% domácností kompostuje
kuchynský odpad a tak nemusíme zabezpečiť jeho zber. V opačnom prípade musíme
zabezpečiť občanom zber kuch. odpadu.
4.3 Starostka oboznámila poslancov, že na základe výberového konania na riaditeľa ZŠ
Varhaňovce nebol nikto vybratý a tak do najbližšieho výberového konania, resp. do pol
roka bola poverená riadením školy Mgr. Anna Bezegová.
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Obec zabezpečuje otvorenie školského roka v ZŠ a MŠ ako aj vybavenie zamestnancov
a deti ochrannými pomôckami v zmysle pokynov Min. školstva a hlavného hygienika SR.
4.4 Vládny audit. Starostka oboznámila poslancov, že na obci sa uskutočnil vládny audit na
projekty Rozšírenie kapacity MŠ a Dobudovanie vodovodu. Auditor pri projekte vodovod
zistil, že jedna parcela, po ktorej prechádza voda má zriadené exekučné záložné právo.
Jedná sa výmeru 0,38 m2. S určitosťou to ale nevieme povedať, nakoľko ešte nebolo
vypracovaný geometrický plán na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych
sieti. Ten následne dáme na zápis do katastra nehnuteľnosti. Doposiaľ sme ho nemali. Je
možné, že stavba po tejto parcele ani neprechádza.
V prípade ak by prechádzala, požiadala starostka poslancov o súhlas s odkúpením
pohľadávky od príslušných exekútorov, resp. odkúpenie časti parcely po ktorej stavba
prechádza, respektíve o výmenu.
4.5 Kontrola - nad hliadkami MOPS. Starostka sa spýtala poslancov Ivana a Gomulca, ako
dopadla kontrola hliadok?
4.6 Starostka dala úlohu zamestnancom obecného úradu, objednať zrkadlo do uličky pred V.
Machciníka.
4.7 Starostka vstúpila do jednania so slovenskou správou ciest nakoľko majú robiť určité
udržiavacie práce aj v našej obci, aby opravili cestu pred p. Urbanovou a v uličke.

,

4.8 Retardér pred školou. Na základe jednania s KDI v Prešove, je točné dávať vypracovávať
projektovú dokumentáciu na retardér na štátnu cestu III. triedy, nakoľko ho KDI nepovolí.
Navrhujú merače rýchlosti, ktoré majú však len preventívny charakter a nie sú v správnom
konaní použiteľné.
4.9 OZ poveruje starostku obce k podpísaniu kúpnych zmlúv a určuje podmienky:
4.10 Starostka oboznámila poslancov, že našu obe navštívila splnomocnenkyňa vlády pre RK
spolu so zástupcami európskej banky a PSK ohľadom projektu CURI
4.11 Starostka oboznámila poslancov, že počas prázdnin došlo k oprave triedy a chodby v ZŠ,
ktoré boli v havarijnom stave. Nákup nového nábytku do tretej triedy v MŠ, ktorý bol už
v dezolátnom stave.
4.12 Futbalový turnaj – p. Balog František navrhol organizovanie futbalového turnaja „legendy futbalu“. Poslanci navrhli dotáciu na organizáciu futbalového turnaja vo výške 200€
Uznesenie č. 67/2020
Poslanci OZ schvaľujú dotáciu na organizáciu futbalového turnaja „Legendy futbalu“ vo výške
200€.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 4.12

ZA

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

PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
12

4.13. Odmeny poslancov
Poslanci navrhli schváliť odmeny pre poslancov vo výške 700€/ pre každého poslanca
vyplatené podľa odmeňovacieho poriadku.
Uznesenie č. 68/2020
Poslanci OZ schvaľujú odmeny pre poslancov vo výške 700€/ pre každého poslanca vyplatené
podľa odmeňovacieho poriadku.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 4.13

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

Návrh na uznesenie č. 69 /2020
OZ Schvaľuje
súhlas s odkúpením pohľadávky od príslušných exekútorov, resp. odkúpenie časti parcely po
ktorej stavba „Dobudovanie vodovodu v hornej rómskej osade prechádza“ a ktorá je zaťažená
exekúciou, podľa výhodnosti.
OZ poveruje
Starostku obce k podpísaniu kúpnych zmlúv s vyššie uvedenými žiadateľmi, podľa
stanovených podmienok.
OZ berie na vedomie
a) Vypracovanie zmien a doplnkov a dátum 9.9.2020 ako dátum prerokovania zmien da
doplnkov k ÚP.
b) Povinnosť obce zabezpečiť zber kuchynského odpadu
c) Výsledok výberového konania v ZŠ a poverenie zastupujúcej riaditeľky Mgr. Anna
Bezegová
d) Vybavenie zamestnancov a deti ochrannými pomôckami v zmysle pokynov Min.
školstva a hlavného hygienika SR.
e) Kontrolu hliadok
f) Objednávku na Slovenskú správu ciest na opravu komunikácie
g) Zamietavé stanovisko KDI k retardéru pred ZŠ a MŠ
h) Návštevu splnomocnenkyne vlády pre RK s doprovodom spolu so zástupcami
európskej banky a PSK ohľadom projektu CURI
i) Opravu triedy a chodby v ZŠ a nákup nového nábytku do tretej triedy MŠ
13

5

Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zastupiteľstve a ukončila zasadanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice :
p. Viliam Andrejčák

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

p. Dávid Lukačko

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

........................................................
Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Varhaňovce zo dňa 31.08.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijíma:

Uznesenie č.51/2020.

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa : p. Čonkolvá Iveta
2. určenie overovateľov zápisnice: p.Viliam Andrejčák, Dávid Lukačko
B. s c h v a ľ u j e
Členov návrhovej komisie:
3. Radoslav Ivan, Ing. Richard Gomulec
4. Program rokovania OZ

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Uznesenie č. 52 /2020

Návrh na uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/22, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 280 m2 v prospech Milana Baloga,
Varhaňovce 103, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2520,- Eur.
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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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.1:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/28, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 433 m2 v prospech Petra Žigu, Varhaňovce
95, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3897,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.2:
ZA

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

PROTI

: 0
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ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemoku 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. 373/1, druh pozemku: zastavaná plocha; spôsob využitia
pozemku: 18, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 210 m2 v prospech Mariána Baloga,
Varhaňovce 102, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1890,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.3:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/27, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
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pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 669 m2 v prospech Ľudovíta Žigu, Varhaňovce
174, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 6021,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.4:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/116, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 368 m2 v prospech Maroša Žigu ml.,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3312,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.5:
ZA

: 8 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
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Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák, Peter Žiga)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/107, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 122 m2 v prospech Maroša Žigu st.,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1098,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.6:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-825/2020 vyhotoveného
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GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/75, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 608 m2 v prospech Miroslava Žigu,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 5472,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.7a
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 458/106, druh pozemku: ostatná plocha; spôsob využitia
pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 97 m2 v prospech Miroslava Žigu,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 873,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu
3.7b
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ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/115, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 446 m2 v prospech Nikolasa Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 4014,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.8:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
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GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/74, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 327 m2 v prospech Dominika Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2943,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.8.2020 k bodu 3.9:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/108, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 220 m2 v prospech Jaroslava Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 1980,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.10:

ZA

: : 8 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská,
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Peter Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog, Viliam Andrejčák)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/111, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 248 m2 v prospech Ľudovíta Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2232,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.11 a:

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:
Vo Varhaňovciach 31.8.2020

: 0
0
Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce
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Návrh na uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/112, druh pozemku: ostatná plocha; spôsob využitia
pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 72 m2 v prospech Ľudovíta Žigu ,
Varhaňovce 140, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 648,- 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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu
3.11b:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje odpredaj

pozemku vo vlastníctve obce Varhaňovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obce
Varhaňovce, Obec Varhaňovce, okres Prešov, v zmysle GP č. G1-1417/2020 vyhotoveného
GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 45332746 a to novovytvorenú
parcelu registra C KN, parc. č. 458/114, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 99, o výmere 317 m2 v prospech Dezidera Žigu ,
Varhaňovce 104, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 2853,- Eur.
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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
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu
3.11b:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Návrh na uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach schvaľuje odpredaj

pozemku 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. 484/30, druh pozemku: trvalý trávny porast; spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2; o výmere 394m2 v prospech Maroša Balogu,
Varhaňovce 133, okr. Prešov, vo výške kúpnej ceny 9,00 Eur za m2 t. j. 3546,- 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.
Prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 3.13

ZA

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

PROTI

: 0
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ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

Uznesenie č. 67/2020 k bodu
Poslanci OZ schvaľujú dotáciu na organizáciu futbalového turnaja „Legendy futbalu“ vo výške
200€.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 4.12

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce

4.13. Odmeny poslancov
Poslanci navrhli schváliť odmeny pre poslancov vo výške 700,-€/ pre každého poslanca, ktoré
budú vyplatené podľa odmeňovacieho poriadku.
Uznesenie č. 68/2020 k bodu 4.13.
Poslanci OZ schvaľujú odmeny pre poslancov vo výške 700,-€/ pre každého poslanca, ktoré
budú vyplatené podľa odmeňovacieho poriadku.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 4.13

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0
Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce
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Návrh na uznesenie č. 69 /2020
OZ Schvaľuje
súhlas s odkúpením pohľadávky od príslušných exekútorov, resp. odkúpenie časti parcely
po ktorej stavba „Dobudovanie vodovodu v hornej rómskej osade prechádza“ a ktorá je
zaťažená exekúciou, podľa výhodnosti.
OZ poveruje
Starostku obce k podpísaniu kúpnych zmlúv s vyššie uvedenými žiadateľmi, podľa
stanovených podmienok.
OZ berie na vedomie
a) Vypracovanie zmien a doplnkov a dátum 9.9.2020 ako dátum prerokovania zmien da
doplnkov k ÚP.
b) Povinnosť obce zabezpečiť zber kuchynského odpadu
c) Výsledok výberového konania v ZŠ a poverenie zastupujúcej riaditeľky Mgr. Anna
Bezegová
d) Vybavenie zamestnancov a deti ochrannými pomôckami v zmysle pokynov Min.
školstva a hlavného hygienika SR.
e) Kontrolu hliadok
f) Objednávku na Slovenskú správu ciest na opravu komunikácie
g) Zamietavé stanovisko KDI k retardéru pred ZŠ a MŠ
h) Návštevu splnomocnenkyne vlády pre RK s doprovodom spolu so zástupcami
európskej banky a PSK ohľadom projektu CURI
i) Opravu triedy a chodby v ZŠ a nákup nového nábytku do tretej triedy MŠ
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 31.08.2020 k bodu 4

ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Vo Varhaňovciach 31.8.2020

Mgr. Ľubica Pankievičová,
starostka obce Varhaňovce
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