ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 28.02.2018
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 8 poslanci, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Starostka prečítala program zasadnutia a poprosila poslancov o vloženie
jedného bodu, hneď po bode 3 a to: Projektová dokumentácia k stavbe "IBV Horná osada ",
nakoľko sa rokovania zúčastní aj p. Martin Magda, projektant elektriny v osade. Spýtala sa
poslancov OZ, či má ešte niekto nejaké doplňujúce body do dnešného rokovania. Žiadne
doplňujúce body neodzneli, preto následne starostka dala hlasovať za predložený program.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

2. K bodu 2
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Roman Pečo
p. František Lukačko
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

3. K bodu 3
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Radoslav Balog
p .Leonard Žiga
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Projektová dokumentácia k stavbe: IBV Horná osada
Starostka obce privítala p. Martina Magdu - EjproM, Víťaz - Projekčné práce - autorizovaného
stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Pán Magda
mal pripravený diaprojektor s premietacím plátnom, na ktorom poslancom a občanom obce
predstavil štúdiu spomínanej stavby. Vysvetlil celý postup, ktorý predchádzal tejto štúdii,
rokovania s VSD, podrobne vysvetlil celú trasu stavby, predpokladaný rozpočet stavby je

308 578,44€ (s DPH), upozornil na časti, ktoré musí financovať obec z vlastných zdrojov. Z vlastných
zdrojov bude obec hradiť projekčnú a inžinierku prácu (ktorú refundačne uhradí VSD) v sume
približne 25821,12€ s DPH,obec bude hradiť aj odberné miesta v sume 19 611,80 €, ktoré si
následne užívatelia budú odkupovať od obce. Následne p. starostka dala priestor na otázky
poslancov a pán autorizovaný inžinier dôsledne vysvetľoval.
Po prezentácii mu pani starostka poďakovala a rozlúčila sa s pánom Magdom. Následne sa
pokračovalo v rokovaní a starostka dala hlasovať za spoluúčasť obce na tomto projekte, ktorá v
časti projekčná a inžinierka činnosť je 25 821,12 €, v časti odberné elektrické miesta je 19 611,80€.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5. K bodu 5
Návrh VZN o sociálnej pomoci
Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN o sociálnej pomoci. Starostka sa opýtala, či majú nejaké
návrhy, doplnenia. Poslanec Žiga navrhol zvýšiť príspevok na pohreb z navrhnutých 150€ na 300€,
na čom sa poslanci zhodli, ďalej poslanec Balog navrhol zvýšiť príspevok pri záv. ochorení z 35€ na
50€. K iným častiam predloženého VZN neboli pripomienky. Starostka dala hlasovať za predložený
návrh VZN.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6.K bodu 6
Obecný podnik Varhaňovce
Starostka oboznámila poslancov, že OPV začína ku dňu 1.4.2018 zamestnávať ľudí, prioritne z obce
Varhaňovce, pokiaľ bude potrebovať profesie, ktoré nezastreší ponuka nezam,stnaných v obci,
bude musieť hľadať aj medzi inými nezamestnanými. Obecný podnik musí na seba vyrobiť.
Zamestnancov budeme zamestnávať cez paragraf 50j, kde 80% výdavkov na mzdu hradí úrad práca
a 20% výdavkov hradí obec. Starostka by bola rada, ak sa obecný podnik zapojil aj do prác na našich
schválených projektoch ako je napr.“ Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce“
Poslanci OZ schválili už v predchádzajúcom zastupiteľstve založenie OPV. Potrebné ešte schváliť
základné imanie spoločnosti, ktoré tvorí výlučne peňažný vklad zakladateľa v sume 5000,-€.
Prvým konateľom firmy, ktorého menuje štatutárny orgán je pán Mgr. Pavol Kokavec.
Starostka dala hlasovať za základné imanie spoločnosti, ktoré tvorí výlučne peňažný vklad
zakladateľa v sume 5000,-€ a za menovanie konateľa firmy pána Mgr. Pavla Kokavca.
Ospravedlnená poslankyňa p. Lukačková sa už zúčastnila tohto rokovania a preto aj hlasovala.
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7.K bodu 7
Nájom časti nehnuteľnosti Multifunkčného obecného domu
Starostka obce, ešte raz prečítala zámer, ktorý bol zverejnený:

Obec Varhaňovce,v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce
Varhaňovce č. 1/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Varhaňovce, čl. IX, bod 3 písm. c/zverejnila dňa 9.2.2018 zámer prenájmu
nehnuteľného majetku Obce Varhaňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet prenájmu:
nehnuteľnosť - druhé nadzemné podlažie stavby - Multifunkčný obecný dom,
Adresa: Varhaňovce 53, 082 05 Šarišské Bohdanovce; na parcele číslo: 237/2,
v k. ú. Varhaňovce, obec Varhaňovce, zapísaný na LV č. 279,
- na dobu počas trvania Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
(OP ĽZ) s výpovednou dobou 3 mesiace.
- Nájomné vo výške 1,-€
Nájomca: Anima, n.o.; Konateľ: Mgr. Alena Molčanová, Švábska 2, 080 01 Prešov
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že v budove multifunkčného
obecného domu sa bude prevádzkovať komunitné centrum. Klientami komunitného
centra budú občania obce Varhaňovce. Prevádzkovať sa bude s cieľom :Zvýšiť finančnú
gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov.
Komunitné centrum bude poskytovať rómskym aj nerómskym obyvateľom obce
možnosti spoločných sociálnych aktivít vrátane neformálneho vzdelávania a trávenia
voľného času pre deti, mládež a dospelých, podporu pri komunitnom organizovaní,
riešení konfliktov a problémov spojených s bývaním, medziľudskými vzťahmi, ako aj
osvetovú a preventívnu činnosť. Tieto aktivity budú prispievať k zvyšovaniu
uplatniteľnosti osôb na trhu práce, sociálnemu začleňovaniu, ako aj k prevencii a riešeniu
interetnických sporov a napätia v obciach s MRK.
Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach
č. ...............zo dňa............ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu obce Varhaňovce.
Spýtala sa poslancov, čí súhlasia s týmto zámerom a následne dala hlasovať.
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

8.K bodu 8
Plánované akcie na rok 2018

Starostka predstavila poslancom plán plánovaných akcií na rok 2018 a poprosila o doplňujúce
návrhy:
Január: Divadlo ROMATAN Košice
Február: ZPOZ : okrúhle výročia za rok 2017 (16 dôchodcov)
Uvítanie detí do života rok 2017 (21 detí)
Marec : Deň učiteľov.
Apríl:

8.apríl –medzinárodný deň Rómov – Rozhlasové vysielanie
24.apríl – deň skautov
28. apríl – Farsko – Obecný ples

Máj

13. máj – deň matiek –Vystúpenie ZŠ a MŠ Varhaňovce
Výlet Poľsko Vielička (resp. podľa dopytu)

Jún

1. jún - deň detí – diskotéka pre deti ZŠ a MŠ
ZPOZ : okrúhle výročia ( 1. polrok 2018 - dôchodcov)
Uvítanie detí do života ( 1. polrok 2018 - detí)

Júl

17. júl - deň otcov – výlet na Vinné jazero chlapi

August

Deň obce

September

29. september – Rómsky festival

Október

Posvätenie pamätnej tabule na dome smútku vo Varhaňovciach

November

ZPOZ : okrúhle výročia (2. polrok 2018 - dôchodcov)
Uvítanie detí do života (2.polrok 2018 - deti)

December

Mikuláš

Návrh predniesla starostka obce, spýtala sa poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy, resp. iné
návrhy. Poslanec Balog, doplnil Rómsky ples, pán Gábor Pavol požiadal o doplnenie futbalového
turnaja, s čím poslanci súhlasili. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

9. K bodu 9
Nákup techniky pre požiarnikov
DHZ Varhaňovce požiadal o zakúpenie prívesného vozíka na prevoz prenosnej hasičskej striekačky
PS12R a príslušenstva na miesto zásahu. Súčasný vozík je nevyhovujúci. Poslanci súhlasili. Vozík
zakúpi do sumy 600 – 700 €.

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

10.K bodu 10
Regionálne združenie Dolná Torysa.
Starostka obce oboznámila poslancov so stanovami združenia, vysvetlila pôsobnosť združenia,
predmet jeho činnosti ai.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so vstupom do regionálneho združenia Dolná Torysa.
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

11.K bodu 11
Multifunkčné ihrisko v obci Varhaňovce
Starostka oboznámila poslancov, že obec sa môže zapojiť do výzvy na výstavbu multifunkčných ihrísk.
Zároveň oboznámila poslancov, že na základe pripraveného rozpočtu na výstavbu ihriska, alokácia z
výzvy nebude postačovať a bude nutné okrem povinného spolufinancovania 5% dofinancovať
ihrisko z vlastných zdrojov vo výške pribl. 26 371,33 € (podľa projektovej dokumentácie, rozpočtu).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce so žiadosťou o multifunkčné ihrisko 33x18 m do
programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu obcou v minimálnej zákonom stanovej
výške 5 %.
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

12.K bodu 12
Správa o činnosti Obce za rok 2017
Správu prečítala starostka obce Varhaňovce (príloha zápisnice)

13.K bodu 13
V diskusii vystúpili:
- starostka:

- potreba nákupu kameniva do hornej osady na cesty
ZA:9

-starostka:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

- vynovujeme kuchynku na OcÚ (je objednaná skriňová chladnička- nakoľko stará je už

nefunkčná a malá. Objednaná je veľká, aby postačovala pre potreby svadieb, krstín a iných osláv;
zároveň je objednaný pracovný stôl do kuchynky a zadebnenie regálu, aby sa riady nemuseli prenášať)
-

-p. Mgr. Langová – inventarizácia
Oboznámila poslancov o výsledkoch inventarizácie (príloha zápisnice)
presun fin.prostriedkov z rezervného fondu (v rez. Fonde bolo 58785,09 z toho sa
použilo na spoluúčať na projetoch 34532,88)
- p. Ing. Marta Dolhá- hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti a
požiadala poslancov o jeho odsúhlasenie. (príloha -zápisnice)
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
p. Dezider Žiga – požiadal poslancov o dotáciu na zakúpenie aparatúry pre hudobnú skupinu. Skupina
by potom vystupovala na rôznych obecných akciách ako je napr. „Deň obce“
Dohodlo sa, že do najbližšieho zastupiteľstva pán Žiga vyšpecifikuje, o aké nástroje ide a o akú sumu.
14.Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, za diskusiu.

Overovatelia zápisnice:
p. Balog Radoslav

p. Žiga Leonard

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

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

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

