ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 29.10.2020
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 6 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.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ

2.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.

Návratné zdroje financovania

4.

Celoplošné testovanie COVID 19

5.

Záver

Prítomní poslanci: 6 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Viliam Andrejčák, Milan Balog, Ing.
Ľudmila Jarušinská, )
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 29.10.2020 k bodu k
bodu 1:
ZA

: 6 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Viliam Andrejčák
Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog, Martin Žiga)

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. Žiga Martin, p. Ivan Radoslav

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Radoslav Ivan p. Ing. Ľudmila Jarušinská

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 29.10.2020 k bodu k
bodu 2:
ZA

: 6 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Viliam Andrejčák
Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog, Martin Žiga)

PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

Návrh na uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a

vedomie

určenie zapisovateľa : p. p. Čonková Iveta
určenie overovateľov zápisnice: p. Žiga Martin, p. Ivan Radoslav

B. s c h v a ľ u j e
1. Členov návrhovej komisie: p. Radoslav Ivan p. Ing. Ľudmila Jarušinská
2. Program rokovania OZ

3. K bodu 3
Návratné zdroje financovania
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 môže obec požiadať o návratnú
finančnú výpomoc od Min. financií na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
COVID-19.
Návratnú finančnú výpomoc je možné použiť výlučne v plnom rozsahu na účel
financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so
sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia komisie o pojme štátna pomoc
uvedenom v článku 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Starostka sa spýtala poslancov, či budeme žiadať takúto výpomoc.
K uvedenej výpomoci dal stanovisko j hlavný kontrolór obce, ktoré je prílohou zápisnice,
v ktorom konštatuje, že potvrdzuje splnenie zákonných podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania. Všetci poslanci súhlasili a tak dala hlasovať.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 29.10.2020 k bodu k
bodu 3:
ZA

: 6 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Viliam Andrejčák
Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog, Martin Žiga)

PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

Návrh na uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Požiadať o návratnú finančnú výpomoc od Min. financií na výkon samosprávnych pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie COVID-19.
Návratnú finančnú výpomoc je možné použiť výlučne v plnom rozsahu na účel financovania
výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými
hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v
článku 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4. K bodu 4
Celoplošné testovanie COVID 19
Starostka oboznámila poslancov o stave pripravenosti obce na plošné testovanie ako aj
o spolupráci obce s DHZO Varhaňovce ,KC Varhaňovce, TSP Varhaňovce a MOPS
Varhaňovce. Oboznámila aj o zasadnutí krízového štábu obce.
Všetci prítomní skonštatovali, že obce je na plošné testovanie pripravená.
Návrh na uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
berie na

vedomie

Informáciu o stave pripravenosti obce na plošné testovanie

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 29.10.2020 k bodu k
bodu 4:
ZA

: 6 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Viliam Andrejčák
Ing. Ľudmila Jarušinská, Milan Balog, Martin Žiga)

PROTI

:0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

:0

5. Záver.
Starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a popriala všetkým samé negatívne
výsledky testovania.

Overovatelia zápisnice :
p. Žiga Martin
p. Ivan Radoslav

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

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

