ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 18.08.2017

Program:

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

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

2. K bodu 2
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Lukačková Alena
p. Engeľ Marián

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

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

PROTI: 0

4. K bodu 4

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Zapojenie sa do výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 (Výzva zameraná na podporu prístupu k
pitnej vode
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3
- názov projektu: Dobudovanie vodovodu v obci 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 projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5.K bodu 5
Doplnenie k projektu MŠ.
Žiadateľ predloží úradne overenú kópiu uznesenia, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré bude
okrem stanovených náležitostí obsahovať aj súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania
rozdielu celkových nákladov projektu a COV, t.j. neoprávnených nákladov (môže to byť aj formou
samostatného uznesenia)

OZ súhlasí s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom:
Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce
na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany obce t.j. 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu.
Súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6. K bodu 6
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu soc. a kult. potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácii rómskej komunity.
Obec musí preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené
spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 20 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov a od 1. júla 2017
zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej x % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov
alebo z iných ako verejných prostriedkov, s poukazom na jednotlivé všeobecné záväzné predpisy
upravujúce činnosť, plnenie hlavných úloh, hospodárenie s majetkom a rozpočtové hospodárenie v
prípade žiadateľa, ktorým je obec.

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7.K bodu 7
Obecný podnik

Jedna z možnosti ako pomôcť rozvoju obce je založenie obecnej firmy, ktorá pri dobrom spravovaní
dokáže kvalitne pomôcť k rozvoju obce.

Vo všeobecnosti podnikateľská aktivita obce vyplýva z právnej a ekonomickej podstaty obce.
Obec je právnickou a ekonomickou jednotkou. Z toho vyplýva, že disponuje svojim vlastným
majetkom i peňažnými prostriedkami. Môže podnikať rovnako ako ktorýkoľvek súkromný
subjekt. Zákon o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb. - úplné znenie, § 4, odsek 3K)
hovorí: „vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.“

Príklady založenia obecných firiem sú viacero na Slovensku je to dobre známa obec Spišský
Hrhov v ktorej roku 2005 starosta obce Vladimír Ledecký založil firmu s názvom Hrhovské
služby s.r.o. Firma vznikla na základe programu rozvoja a podnikania, má už okolo 100
zamestnancov.
Založenie novej právnickej osoby, ktorej majiteľom by bola obec Varhaňovce je jednou
z možností ako pomôcť v rozvoju obce. Obec by tak mohla vytvárať materiálne i nemateriálne
hodnoty. Obecná firma obce Varhaňovce môže ponúkať rôzne služby, ako napríklad, kúpa
technológie na opravu ciest, výstavbu kanalizácie, sušenie ovocia, pestovanie bylín a podobne.
Následne ich využiť vo svoj prospech pri výstavbe a oprave domácej infraštruktúry, alebo

prenajímania do okolia. Zásadným pilierom obecnej firmy je zamestnať nezamestnaných
z obce, alebo študentov v rámci brigád. Možnosti obecnej firmy sú veľmi veľké , všetko je
o dobrom nastavení manažmentu obecnej firmy. Samozrejme, vznik obecnej firmy si vyžaduje
určité náklady, ktoré by musela obec ako investíciu hradiť z obecného rozpočtu, alebo fondov
EÚ.
PROTI: 0

ZA: 7

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

8.K bodu 8
Súhlas s uzatvorením nájomných zmlúv so všetkými vlastníkmi pozemkov, po ktorých bude prechádzať
infraštruktúra a cesty.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

9.K bodu 9
Rôzne
1.Deň obce – rozdelenie úloh
Začíname o 12.00. Výdajné miesto je dvor komunitného centra. K dispozícii deťom bude
skákací hrad. Súkromní podnikatelia budú ponúkať cukrovú vatu, hračky ai.
2. Predstavenie knihy o o.Eugenovi Mižičkovi – slávnosť v chráme a výstava na OcÚ.
Starostka informovala poslancov, že na odpustovej slávnosti vo Varhaňovciach bude
predstavená kniha o neb. kňazovi, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne ( o. Eugen Mižičko).
Autorom knihy je p. Mgr. Peter Krajňák, pravnuk nebohého kňaza. Kniha zároveň prestaví aj obec
Varhaňovce, tak jej minulosť, ako aj jej súčasnosť. Vydaných bude okolo 800 výtlačkov knihy. Na
túto slávnosť budú pozvaní kňazi rodáci z našej obce, kňazi pôsobiaci v našej obci, zástupca
biskupského úradu a iní vzácni hostia. Po slávnosti v chráme bude na miestnom cintoríne odhalená
informačná tabuľa, kde budú aj mená všetkých kňazov pochovaných na našom cintoríne. Po
ukončení slávnosti, bude slávnostná recepcia v spoločenskej sále OcÚ vo Varhaňovciach, kde
pozvaných hostí bude vítať rómska kapela. Do rodín budú zaslané pozvánky na túto slávnosť v
chráme a na základe tejto pozvánky si môžu občania vyzdvihnúť jeden kus tejto knihy. Knihy budú
rozdávané aj rodákom, ktorí sa zúčastnia na tejto slávnosti.V sále OcÚ bude pripravená výstava zo
života farnosti a obce, o fotografie budú požiadaní občania prostredníctvom kňaza a starostky
obce. Výstava bude sprístupnená v popoludňajších hodinách pre všetkých občanov obce. Pre
návštevníkov bude pripravené aj malé občerstvenie formou kávy, resp. čaj, voda. Fotografie budú
umiestnené na paneloch (osb dosky), stojany k nim ponúkol vyhotoviť poslanec Engeľ. Výstava
bude sprístupnená podľa možnosti aj jeden mesiac.
Financovanie bude zabezpečovať obec a cirkev. Cirkev bude hradiť záležitosti okolo odpustu, t.j.
výzdoba chrámu, obed pre svojich hosti, ostatné financovanie je na OcÚ.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

10.Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, za diskusiu.

Overovatelia zápisnice:

p ..........................
p. ..........................

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

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

