ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 24.06.2021
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 dala za program hlasovať.
Prítomní poslanci: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing. Ľudmila Jarušinská, Peter
Žiga, Viliam Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard Gomulec, Martin Žiga)
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Varhaňovce na druhý polrok 2021
Záverečný účet obce Varhaňovce

5. Zámer na odpredaj pozemkov
6. Návrh na odmeny poslancom
7. Rôzne
8. Záver
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 1 :
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0

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

p. Ing. Jarušinská Ľudmila

Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Dávid Lukačko, p. Viliam Andrejčák
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Richard Gomulec, p. Peter Žiga

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 2 :
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Peter Žiga, Martin Žiga, Viliam
Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard Gomulec)
PROTI

:

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
:

0

Návrh na uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa : p. Ing. Jarušinská Ľudmila
určenie overovateľov zápisnice: p. Dávid Lukačko, p. Viliam Andrejčák
B. s c h v a ľ u j e
1. Členov návrhovej komisie: p. Richard Gomulec, p. Peter Žiga
2. Program rokovania OZ

3. K bodu 3
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Varhaňovce na 2. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Varhaňovce predstavil p. Ing.
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 obecnému 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.).
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Návrh na uznesenie č.61/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 2 :
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Peter Žiga, Martin Žiga, Viliam
Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard Gomulec)
PROTI

:

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
:

0

4. K bodu 4

Záverečný účet 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k záverečnému účtu obce (príloha zápisnice)
a odporúča ho

schváliť.

So záverečným účtom obce nás oboznámila p. Langová. Záverečný bol zverejnený na stránke
obce a bude prílohou zápisnice z OZ.
Starostka sa spýtala, či sú nejaké otázky k záv. účtu, ak nie dala hlasovať za jeho schválenie.
Návrh na uznesenie č. 62 /2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A:

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
B:

Schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 58119,15 €
3. Potvrdzuje v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. spôsob financovania schodku
rozpočtu za rok 2020 z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania
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Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 2 :
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Peter Žiga, Martin Žiga, Viliam
Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard Gomulec)
PROTI

:

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
:

0

.
5. K bodu 5
Zámer na odpredaj pozemkov

Starostka predložila ďalšie žiadosti na odpredaj pozemkov v časti dolná osada. Ide o žiadateľov: P – p.č.
Peter Žiga p.č. 484/17; Samuel Žiga p.č. 484/33; Rudolf Balog p.č. 484/17.
Starostka oboznámila poslancom, ktoré sú ešte pozemky voľné a koľkí už uhradili kúpnu cenu. Na
základe rozpravy poslanci presunuli tento bod na najbližšie zastupiteľstvo.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 5:
ZA
: 9 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, Peter Žiga, Martin Žiga, Viliam
Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard Gomulec)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

0

Návrh na uznesenie č.63/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Presun bodu 5. Zámer na odpredaj pozemkov na najbližšie zastupiteľstvo.
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K bodu 6
Návrh na odmeny poslancom
V zmysle zásad o odmeňovaní poslancov majú nárok poslanci 2x ročne dostať odmenu za práce
vykonané naviac.
Starostka poprosila o návrh polročných odmien. Poslanec Ivan narhol, aby poslanci si odmeny
nenárokovali, nakoľko bol Covid a nevyvíjala sa činnosť. Ostatní poslanci práve poukázali na pomoc pri
testovaní ai. Spoločne navrhli sumu 700,-€

Hlasovanie za návrh poslanca R. Ivana:
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k bodu 2 :
ZA
: 1 (Radoslav Ivan)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

8 (Iveta Čonková, Milan Balog, Ing. Ľudmila Jarušinská, Peter Žiga,
Martin Žiga, Viliam Andrejčák, Dávid Lukačko, Ing.Richard
Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Nechvaľuje
Návrh poslanca Ivana o nepriznaní odmien pre poslancov

Hlasovanie za spoločný návrh ostatných poslancov:

Návrh na uznesenie č. 65/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Odmeny poslancom vo výške: 700,-€ pre každého poslanca.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 6 :
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ZA

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

PROTI

:

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

1 (Radoslav Ivan)
:

0

K bodu 7
Rôzne
7.1. Starostka poprosila poslancov o schválenie uznesení k podaným projektom. Schvaľované už boli,
ide len o ich úpravu – chýbal tam napr. kod výzvy
Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa

Návrh na uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
- kód výzvy: OPLZ-PO5a6-2020-1,
- názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa,
- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 7.1 :
ZA

:9

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

PROTI

:

0
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ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0

7.2. Zberný dvor Varhaňovce
Návrh na uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
- kód výzvy: OPLZ-PO5a6-2020-1,
- názov projektu: Zberný dvor Varhaňovce,
- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 7.2 :
ZA

:9

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

0

7.3 Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie,
Návrh na uznesenie č. 68/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-2 ,
- názov projektu: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie,
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- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 7.3 :
ZA

:9

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

0

7.4 Stav plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
Starostka oboznámila poslancov, že Obec zakúpila pozemky od majiteľov: Balog Marián, Balogová
Emília, Balog Rudolf, Balogová Iveta v zmysle uznesenia 50/2021 na cesty ako aj od majiteľa Dezider
Žiga v zmysle uznesenia 51/2021. K odpredaju pozemkov pre majiteľov Ladislav Balog v zmysle
uznesenia 52/2021 , Monika Vidličková v zmysle uznesenia 53/2021 – uhradila 24.6.2021 , Simona
Zigová v zmysle uznesenia 54/2021 zatiaľ nedošlo. Taktiež došlo k zámene pozemkov medzi obcou
a Žiga Vladimír a Lucia v v zmysle uznesenia 55/2021.
Čo sa týka uznesenia 57/2021
- zatiaľ neboli zakúpené rúry na riešenie povrchových vôd
- v časti Šaritaňa bol zatiaľ vypracovaný projekt na osvetlenie, čo sa týka ciest, starostka bola na
kontrole, výmole sú zasypané kamenivom, ale vjazd zo štátnej cesty je v dezolátnom stave. Bolo
rokovanie s p. Ščešňakom, ktorý za majiteľa nevedel reagovať, ale nepredpokladá, že zochce nejaké
fin. p prostriedky vrážať do ciest
- čo sa týka hrobových miest bol zatiaľ oslovený jeden dodávateľ pán Nemec, aby vypracoval cenovú
ponuku
- tuje zvažujeme zakúpiť na cintorín až nám to dovolí počasie, lebo teraz by sa nám asi neprijali
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- kontrolu zapojenia do kanalizačnej siete vykonal poslanec Dávid Lukačko. Majitelia naďalej nie sú
pripojení, preto musí zasadnúť komisia a musí sa to riešiť
- pán Lukačko Igor bol upozornený listom na sťažnosti na voľne pobehujúce zvieratá, pokiaľ sa sťažnosti
budú opakovať bude taktiež riešený komisiou
- správa ciest bola vyzvaná listom aby prečistila priekopy smer Brestov, Bunetice, pretože sú tam
vysoké kry a je nebezpečenstvo kolízií so zverou
- geodet je pozvaný na zameranie domov
- k snímkovaniu dronom zatiaľ nedošlo
- cena brúseného betónu, zaslali sme požiadavku – zatiaľ nemáme ponuku
- protipovodňové mechy zatiaľ neboli zakúpené – poslanec Ivan
- Čistenie potokov a oprava – bude riešené

Návrh na uznesenie č. 69/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie
Plnenie uznesení z posledného zastupiteľstva

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 7.4 :
ZA

:9

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

0

7.5 Aktivity obce – leto 2021
1. Starostka sa spýtala poslancov, či budeme robiť deň obce – kolotoče by mohli prísť začiatkom augusta
Poslanci s návrhom súhlasili.
2. Stretnutie s dôchodcami a uvítanie do života, či by nemohlo byť teraz, nakoľko v jeseni sa očakáva
ďalšia vlna pandémie – poslanci súhlasili.
3. Starostka oboznámila poslancov o podaní projektov v rámci výzvy CURI:
1. MOPS – schválené , čakám za rozhodnutím
2. Sanácia nezákonne umiestneného odpadu – schválené . Bude sa robiť súťaž na zhotoviteľa
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3. Zberný dvor Varhaňovce – podaná žiadosť o NFP
4. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Varhaňovce – podaná žiadosť o NFP
5. Varhaňovce – komunikácie v rómskej osade II. Etapa – podaná žiadosť o NFP
6. Vysporiadanie pozemkov - podaná žiadosť o NFP
7. Úprava verejného priestranstva HO – podaná žiadosť o NFP
Ďalej informovala, že máme ukončený projekt – Rekonštrukcia HZ v obci Varhaňovce, prebieha
registrácia športového klubu Slovan Varhaňovce, bolo podpísané memorandum o partnerstve
a spolupráci s PSK, boli zariadené štúdio -priestory pre hudobné skupiny a sklad pre potreby skautov.
v dňoch 1. 6 a 2.6.2021 sa uskutoční teambuilding zamestnancov obce.

Návrh na uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje

1. Deň obce Varhaňovce začiatkom augusta ( predpoklad 7.8.2021 – sobota) a výdavky s tým
spojené

2. Stretnutie s dôchodcami na OcÚ a výdavky s tým spojené
3. Uvítanie detí do života a výdavky s tým spojené
Berie na vedomie
Stav podania a rozpracovania projektov.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 24.06.2021 k bodu k
bodu 7.5 :

ZA

:9

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:

0
:

0
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7

Záver.
Starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť.

Overovatelia zápisnice :
p. Lukačko Dávid

p.Andrejčák Viliam

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

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

........................................................
PhDr. Ľubica Pankievičová
starostka obce
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