ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 30.01.2020
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 7 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.

Výzva na podporu soc. a kultúrnych potrieb

4.

Zámena, kúpa pozemkov

5.

Rozšírenie ÚP

6.

Obedy pre dôchodcov

7.

Plán aktivít na rok 2020

8.

Rôzne

9.

Záver

Prítomní poslanci:

7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin Žiga, Peter

Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 1:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin
Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)

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. Radoslav Ivan, p. Viliam Andrejčák

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Peter Žiga, p. Čonková Iveta

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 2:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin
Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Návrh na uznesenie č. 1/2020
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: p. Radoslav Ivan, p. Viliam Andrejčák
B. s c h v a ľ u j e
Členov návrhovej komisie:
1. Peter Žiga, p. Čonková Iveta
2. Program rokovania OZ
3. K bodu 3

Výzva na podporu soc. a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity v roku 2020
Starostka oboznámila poslancov, že na ministerstve vnútra SR vyšla Výzva na podporu soc.
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku
2020. Starostka navrhla, aby sme začali s prvou fázou na príprave podložia k ihrisku, ktoré je
plánované v hornej osade. Máme k tomu spracovanú projektovú dokumentáciu, ale celková
obstarávacia cena na ihrisko je okolo 135000,-€ , nakoľko je tam svahovitý terén, je nutné ho
v prvom kroku vyrovnať, vybudovať oporný múr, odvodniť. Môžeme sa uchádzať o 20000,-€
plus spoluúčasť obce, ktorá je vo výške 20%. Nakoľko je tam veľký záujem, je dosť
pravdepodobné, že dotáciu ak by sme boli úspešní, dostaneme v skrátenej výške, ako to bolo aj
v predchádzajúcich rokoch.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 2:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin
Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

Návrh na uznesenie č. 2 /2020

: 0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
a) U d e ľ u j e

súhlas

s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (výzva na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity)
b) S c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie uvedené vo výzve, ktorá je kryté v rozpočte žiadateľa.
4. K bodu 4
A. Zámena pozemkov
OZ na svojom zasadnutí dňa 15.12.2019 schválilo svojím uznesením č. 69/2019 zámer v súlade s

ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe zámennej
zmluvy medzi Obcou Varhaňovce a Gréckokatolíckou cirkvou Varhaňovce.

Návrh na uznesenie č. 3 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
I.

Schvaľuje

1. Zámenu nehnuteľnosti tak , že
● Obec Varhaňovce
sa stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Varhaňovce, obec: VARHAŇOVCE, okres: Prešov o celkovej výmere 10132m2,
zámenou od Gréckokatolíckej cirkevi Varhaňovce a to:
a) parcela č. 484/2 o výmere 7426m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spôsob
využitia pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2, parcela registra “C“ evidovaná na
katastrálnej mape, v podiele 1/1, zapís. na LV č. 418 katastrálne územie Varhaňovce,
b) parcela č. 1933 o výmere 606m2, druh pozemku: orná pôda, umiestnenie
pozemku: 1, parcela registra “E“ evidovaná na mape určeného operátu, v podiele 1/1, zapís.
na LV č. 418 katastrálne územie Varhaňovce,
c) parcela č. 458/75 o výmere 2100m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spôsob
využitia pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2, parcela registra “C“ evidovaná na
katastrálnej mape, v podiele 1/1.
● Gréckokatolícka cirkev, farnosť Varhaňovce,

sa stáva výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Varhaňovce, obec: VARHAŇOVCE, okres: Prešov o celkovej výmere 10132m2
zámenou od Obce Varhaňovce, a to:
a) parcela č. 128 o výmere 5643m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
b) parcela č. 437/2 o výmere 400m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
c) parcela č. 437/6 o výmere 390m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
d) parcela č. 437/9 o výmere 390m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
e) parcela č. 437/12 o výmere 400m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
f) parcela č. 437/13 o výmere 400m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
g) parcela č. 437/14 o výmere 531m2, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia
pozemku: 1, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
v podiele 1/1, zapís. na LV č. 279 katastrálne územie Varhaňovce,
h) parcela č. 1601 o výmere 1978m2, druh pozemku: orná pôda, umiestnenie
pozemku: 2, parcela registra “E“ evidovaná na mape určeného operátu, v podiele 1/1, zapís.
na LV č. 764 katastrálne územie Varhaňovce.
2. Zámennú zmluvu uzavretú podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka, medzi týmito
zmluvnými stranami: Obec Varhaňovce a Gréckokatolícka cirkev Varhaňovce
II.

Poveruje

Starostku obce k podpísaniu zámennej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou a Obcou
Varhaňovce

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 4 A:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin
Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

B. Kúpa pozemkov
Starostka obce oboznámila poslancov, že nakoľko nehnuteľnosť, ktorú obec ide kupovať bola
teraz zameraná a je vypracovaný nový geometrický plán, je potrebné ju adresnejšie
špecifikovať z dôvodu, aby bol povolený vklad do katastra nehnuteľnosti.
Návrh na uznesenie č. 4 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
a) Doplnenie k uzneseniu č.70/2019 – špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy
Obec Varhaňovce kupuje do výlučného vlastníctva obce v podiele 1/1 – nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Varhaňovce, obec: VARHAŇOVCE, okres: Prešov,
parcelu č. 458/74 o výmere 3126m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spôsob využitia
pozemku: 7, umiestnenie pozemku: 2, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,
b) Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavterá podľa
ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Gréckokatolíckou cirkou ,
fanosť Varhaňovce a Obcou Varhaňovce;

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 4 B:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, , Martin
Žiga, Peter Žiga, Viliam Andrejčák, Ing. Richard Gomulec)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

5. K bodu 5
Rozšírenie ÚP
Na zasadnutí OZ dňa 15.12.2019 bolo prijaté uznesenie č. 77/2019, kde poslanci zobrali na vedomie
požiadavku na rozšírenie ÚP vo Varhaňovciach. Obec zisťovala potrebu rozšírenia ÚP a prípadné
lokality. Starostka ich popísala poslancom na ÚP. Predpokladaná hodnota obstarania sa nedala
určiť, nakoľko sme doteraz ešte neurčili rozsah zmien a doplnkov. Na tieto zmeny a doplnky môže
obce požiadať o dotáciu. Žiadosť musí byť odoslaná do konca februára.
Starostka požiadala poslancov, aby sa vyjadrili.

Poslanec Ivan a poslankyňa Jarušinská sa vyjadrili, že nakoľko máme dosť pozemkov na výstavbu
túto zmenu urobím iba raz. O dodáciu na zmeny a doplnky požiadame, ale pokiaľ ju
nedostaneme, tak do zmien a doplnkov nepôjdeme. S týmto návrhom všetci poslanci súhlasili.

Návrh na uznesenie č. 5 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Varhaňovce
Odporúča starostke obce
a) požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie
na spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Varhaňovce
b) zabezpečiť výber spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Varhaňovce a výber odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 5:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

6. K bodu 6
Obedy pre dôchodcov
Starostka oboznámila poslancov o návrhu poslanca Ing. Gomulca, či by obec nemohla
prispievať určitou čiastkou, napr. 0,80 € k obedu dôchodcov. Mohli by sme tak aspoň takouto
formou prispievať dôchodcom. Požiadala, aby sa poslanci vyjadrili. Všetci poslanci s týmto
návrhom súhlasili, aby sa znížila hodnota stravného o 0,80,-€.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 6:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 6 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Dofinancovanie obedov pre dôchodcov v sume 0,80€ na jednu stravnú jednotku/deň a na
jedného dôchodcu po odsúhlasení na RÚVZ v Prešove.

7. K bodu 7
Plán aktivít na rok 2020
Starostka obce prečítala poslancov plán aktivít, ktoré sme mali na rok 2019, ktoré sa uskutočnili
a ktoré nie, ktoré boli úspešné a požiadala o návrhy na rok 2020.
Január 2020 :

Planetárium ( pre žiakov MŠ a ZŠ Varhaňovce)

Február 2020:

Životné jubileá (65 rokov, 70,75,80,85, 90....) zodp.: Jarušinská, Žiga M.;
Uvítanie detí do života (narodené v roku 2019) zodp.: Jarušinská, Žiga M;
Karneval pre deti MŠ a žiakov ZŠ Varhaňovce – zodp.: Žiga M;

Marec 2020 :

Filmový večer – zodp.: Čonková, Andrejčák

Apríl 2020:

Deň Rómov – Aktivity KC – zodp. Žiga M;
Upratujeme svoju obec – Spoločná akcia poslancov, skautov, komunitného
centra, terénnych pracovníkov, požiarnikov, žiakov základnej a materskej
školy, zodp.: všetci poslanci
Krížová cesta

- 10. apríl ( v prípade dobrého počasia II. Ročník krížovej

cesty k osadenému krížu „POD SKALKOU“ ) zodp: všetci poslanci
v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou Varhaňovce
Máj 2020:

Deň matiek (program v sále OcÚ), zodp.: Žiga M; Žiga R.; Balog M.;
Vinná cesta – vinohranícka oblasť Tokaj zodp.: Čonková, Jarušinská, Ivan
Vatra - zodp.: Ivan, Gomulec, Lukačko, Andrejčák
Farsko – Obecný ples – spolupáca s Gréc.kat. cirkvou Varhaňovce zodp.:
Čonková, Jarušinská, Lukačko

Jún 2020:

Deň detí – akcia pre deti v areáli ZŠ – zodp.: Žiga M, Žiga P, Balog M.;

Júl 2020:

Výlet chlapi zodp. Balog, Žiga M, Žiga P, Lukačko, Andrejčák
Futbalový turnaj – zodp.: Balog, Žiga M, Žiga P, Lukačko, Ivan
Deň obce – zodp. všetci poslanci

August 2020:

Výlet rodín – zodp.: Balog, Lukačko, Žiga M

Výlet žien – zodp. Čonková , Jarušinská
September 2020: Návšteva divadelného predstavenia – zodp.: Čonková, Ivan
Október 2020 : Osadenie a posvätenie pamätnej tabule významným rodákom o.Dancákovi
Františkovi a o. Dancákovi Pavlovi, zodp. všetci poslanci
Program k úcte k starším zodp.: Gomulec, Žiga, Ivan
Výlet Poľsko, zodp: Čonková, Jarušinská
November 2020: Stolnotenisový turnaj, zodp: Ivan. Žiga, Gomulec
Divadelné predstavenie , zodp.: Lukačko, Čonková, Andrejčák
December 2020: Vianočná besiedka: zodp.: Žiga M, Žiga P., Balog
Štefánsky ples; zodp. Žiga M, Žiga P., Balog
Silvester 2020; zodp.: Ivan, Gomulec, Lukačko, Andrejčák
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 7:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

1 (Ing. Richard Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 7 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Plán kultúrnych a športových aktivít na rok 2020 a ich financovanie.

Január 2020 :

Planetárium ( pre žiakov MŠ a ZŠ Varhaňovce)

Február 2020:

Životné jubileá (65 rokov, 70,75,80,85, 90....) zodp.: Jarušinská, Žiga M.;
Uvítanie detí do života (narodené v roku 2019) zodp.: Jarušinská, Žiga M;
Karneval pre deti MŠ a žiakov ZŠ Varhaňovce – zodp.: Žiga M;

Marec 2020 :

Filmový večer – zodp.: Čonková, Andrejčák

Apríl 2020:

Deň Rómov – Aktivity KC – zodp. Žiga M;
Upratujeme svoju obec – Spoločná akcia poslancov, skautov, komunitného
centra, terénnych pracovníkov, požiarnikov, žiakov základnej a materskej
školy, zodp.: všetci poslanci
Krížová cesta

- 10. apríl ( v prípade dobrého počasia II. Ročník krížovej

cesty k osadenému krížu „POD SKALKOU“ ) zodp: všetci poslanci
v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou Varhaňovce
Máj 2020:

Deň matiek (program v sále OcÚ), zodp.: Žiga M; Žiga R.; Balog M.;
Vinná cesta – vinohranícka oblasť Tokaj zodp.: Čonková, Jarušinská, Ivan
Vatra - zodp.: Ivan, Gomulec, Lukačko, Andrejčák
Farsko – Obecný ples – spolupáca s Gréc.kat. cirkvou Varhaňovce zodp.:
Čonková, Jarušinská, Lukačko

Jún 2020:

Deň detí – akcia pre deti v areáli ZŠ – zodp.: Žiga M, Žiga P, Balog M.;

Júl 2020:

Výlet chlapi zodp. Balog, Žiga M, Žiga P, Lukačko, Andrejčák
Futbalový turnaj – zodp.: Balog, Žiga M, Žiga P, Lukačko, Ivan
Deň obce – zodp. všetci poslanci

August 2020:

Výlet rodín – zodp.: Balog, Lukačko, Žiga M
Výlet žien – zodp. Čonková , Jarušinská

September 2020: Návšteva divadelného predstavenia – zodp.: Čonková, Ivan
Október 2020 : Osadenie a posvätenie pamätnej tabule významným rodákom o.Dancákovi
Františkovi a o. Dancákovi Pavlovi, zodp. všetci poslanci
Program k úcte k starším zodp.: Gomulec, Žiga, Ivan
Výlet Poľsko, zodp: Čonková, Jarušinská
November 2020: Stolnotenisový turnaj, zodp: Ivan. Žiga, Gomulec
Divadelné predstavenie , zodp.: Lukačko, Čonková, Andrejčák
December 2020: Vianočná besiedka: zodp.: Žiga M, Žiga P., Balog
Štefánsky ples; zodp. Žiga M, Žiga P., Balog
Silvester 2020; zodp.: Ivan, Gomulec, Lukačko, Andrejčák

8. K bodu 8
Rôzne
8.1

Projekt Domov.

Projekt Domov nám prišiel predstaviť p. Vlado Frický, ako aj zmluvu o spolupráci. Poslanci a starostka
diskutovali o spolupráci s n.o. DOM.ov, vyjadrili konkrétne body, ktoré v zmluve obec nechce mať. Pri
diskusii vznikla dohoda, že pripomienky obce budú spísané a odoslané emailom zodpovednej osobe za
projekt. Po odsúhlasení vzájomných požiadaviek, môže sa pristúpiť k podpisu zmluvy.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8.1:

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 8 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Starostku obce k prekonzultovaniu zmluvy s právnikom, k a spísaniu pripomienok zo strany obce
k zmluve o spolupráci s n.o. DOM.ov a k následnému rokovaniu.

8.2 projektová dokumentácia kanalizácia, základná škola
Nakoľko sme zapojení do projektu cez PSK, je nutné pripraviť projekty, aby sa mohli vypísať výzvy.
Starostka oboznámila poslancov o zámere obce. Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko. Chcú aby obec
bola pripravená v prípade vypísania výzvy.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8,2:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 9 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Zadanie a financovanie zákazky na vypracovanie PD na kanalizáciu na ZŠ a cesty dolná osada

8.3 Zrušenie obvodu ZŠ
Na základe novely zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v §8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 môže mať obec
uzavretú zmluvu o školskom obvode iba s jednou obcou. Pre nás t znamená, že sa nebude uhrádzať
cestovné deťom, ktoré navštevujú ZŠ inde ako v Šarišských Bohdanovciach.

Návrh na uznesenie č. 10 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie
Informáciu o jednom školskom obvode Šarišské Bohdanovce

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8,3:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

1 (Ing. Richard Gomulec)

8.4 Voda
Starostka podala informáciu o stave projektu „Dobudovanie vodovodu v hornej rómskej osade“
Voda v hornej osade sa pripravuje na kolaudáciu. Taktiež sú rozbehnuté práce na odovzdávaní diela
pre VVs, a.s.. momentálne sa kontroluje a opravuje staré potrubie, ktoré tiež prechádza do správy VVs,
a.s. Starostka chválila spoluprácu s VVs. a.s. a jej prístup.

Návrh na uznesenie č. 11 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie
Informáciu o stave kolaudácie a odovzdávania diela „Dobudovanie vodovodu v hornej rómskej
osade“

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8,4:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

8.5 ČOV

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

Starostka podala informáciu o stave ČOV, prečerpávacej stanici a pracovnej pozícii .
Návrh na uznesenie č. 12 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie
Informáciu o ČOV a pracovnom mieste

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu8,5:
ZA

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

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

1 (Ing. Richard Gomulec)

8.6 Obecná zabíjačka
Starostka predložila návrh na konanie obecnej zabíjačky v tomto fašiangovom čase. Poslanci po diskusii
sa rozhodli, že zabíjačka sa tohto roku nebude konať, ale až na budúci s tým, že sa kúpia bravčové polky
a budú sa na obci vyrábať výrobky. Je potrebné k tomu pripraviť aj nejaký program a určiť za akú sumu
sa budú výrobky predávať záujemcom.

Návrh na uznesenie č. 13 /2020

Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie
Návrh na konanie obecnej zabíjačky.
Odporúča
Konanie obecnej zabíjačky až v roku 2021

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8.6:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

8.7 Obecné auto
Na poslednom zasadnutí OZ poslanci odsúhlasili nákup vozidla Dacia Duster v hodnote do 14500,-€.
Poslanec Ivan urobil prieskum trhu, zhodnotil aj vozidlo po výkonnostnej stránke a odporúčal
poslancom navýšiť sumu o 500,-€ na 15000,-€. Nakoľko je potrebné zakúpiť výkonnejšie vozidlo,
aby mohlo potiahnuť aj prívesný vozík. Tiež poukázal na možnosť financovania na leasing. Poslanci
diskutovali na túto tému. Rozoberali možnosti, nakoniec starostka dala hlasovať za predložený návrh
poslanca Ivana.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 30.01.2020 k bodu 8,7:
ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
1 (Ing. Richard Gomulec)

Návrh na uznesenie č. 13 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
a) Schvaľuje
Nákup vozidla Dacia Duster Tce96 S8S GPF Prestige 4x2 96,00 kW v sume 15000,-€
b) Poveruje
Starostku obce k všetkým potrebným úkonom súvisiacim s kúpou, registráciou, poistením, a.i.
c) Určuje spôsob financovania
Leasing

9. Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zastupiteľstve.

Overovatelia zápisnice :

p. Milan Balog

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

p. Viliam Andrejčák

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

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

