ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 24.06.2018
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 7 poslanci obecného zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starostka prečítala program zasadnutia a spýtala sa poslancov OZ,
či majú nejaké doplňujúce body do dnešného rokovania. Následne starostka 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. Engeľ Marián
p. Gaľa Viliam

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

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

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Rozsah výkonu starostu
-

Obecnému zastupiteľstvu podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah funkcie starostu.

-

Podľa §11 ods.4 písm.i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov OZ Schvaľuje, resp. určuje pre výkon starostu obce Varhaňovce pre nové volebné
obdobie r. 2018 – 2022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5.K bodu 5
Určenie počtu poslancov
Obecné zastupiteľstvo Obce Varhaňovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov obce Varhaňovce 9 v novom volebnom období r. 2018 –
2022
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6.K bodu 6
Zverejnenie počtu obyvateľov
Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ukladá obci najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejniť počet obyvateľov obce.
Obec má k 24.6.2018 1445 obyvateľov.
Počas rokovania došla na zasadnutie poslankyňa Lukačková Alena.
7.K bodu 7
Zásady odmeňovania poslancov (v zmysle novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2018)
Od 1.4.2018 (v zmysle novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2018) je odmena poslanca
obecného zastupiteľstva limitovaná (§25 ods.8). V kalendárnom roku je limitovaná vo výške najviac
jedného mesačného platu starostu (pričom sa berie základný mesačný plat starostu bez jeho
prípadného zvýšenia obecným zastupiteľstvom). Podrobnosti o odmeňovaní poslancov budú aj naďalej
upravovať zásady odmeňovania poslancov, ale s rešpektovaním uvedeného nového stropu
V súvislosti s týmito zmenami navrhujeme prijať doplnok č.5 zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva vo Varhaňovciach, takto: Bod I. Zmeny a doplnky : v čl. 2 poslanecká odmena – doplniť
bod 8) Odmena poslanca OZ je limitovaná (§25 ods.8) v kalendárnom roku vo výške najviac jedného
mesačného platu starostu (pričom sa berie základný mesačný plat starostu, bez jeho prípadného
zvýšenia obecným zastupiteľstvom).

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

8. K bodu 8
Záverečný účet obce
So záverečným účtom obce nás oboznámila Mgr. Langová. Starostka obce dala hlasovať o záverečnom
účte obce.
Stanovisko k záverečnému účtu obce prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. M.Dolhá, ktorá odporúčala
poslancom obce schváliť záverečný účet obce bez výhrad. Zároveň navrhla schváliť vysporiadanie
prebytku v sume 51457,16€ prevodom do rezervného fondu v plnej výške.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

9.K bodu 9
Deň obce
Starostka obce oboznámila poslancov s predpokladaným termínom dňa obce – druhá polovica
mesiaca september. Dohodli sa na finančnej dotácii v sume 1500,-€ na občerstvenie plus úhrada
sprievodných akcií.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

10.K bodu 10
Akcie podporované obcou
Turzovka - 235,-€Vinné jazero 400,-€
Rómsky ples 300,-€ (nákup tomboly, deň konania 28.júl, vstupné 8,-€)
Vielička 27.6.2018 – obec hradí vstupné v plnej výške za účastníkov, účastník hradí cestovné vo výške
10,-€, doplatok cestovného hradí obec.
Futbalový turnaj - 300,-€
Jesenný nákup do Poľska – obec uhradí cestovné

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

11.K bodu 11
Nájomná zmluva Anima

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. 3/2018 zo dňa 28.02.2018
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu obce Varhaňovce.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

12.Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Obec eviduje žiadosť od p. Milana Mikitu o odpredaj pozemku 437/6. Starostka neodporúča túto
nehnuteľnosť predať bez parcely 437/9, lebo by tam nebol prístup. Poslanci diskutovali o tomto
zámere a poverili starostku obce k rokovaniu s p. Mikitom Milanom. Obec odporúča predaj oboch
parciel teda parcely č. 437/6 a parcely č. 437/9 spolu bez rozdeľovania.
O odkúpení pozemkov sa bude rokovať na ďalšom zasadnutí OZ, po vyjadrení pána Mikitu.
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

13. Žiadosť o zakúpenie hudobno- zvukovej techniky
Poslanci odsúhlasili sumu max. 1000,-€
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

14.Rôzne
Starostka oboznámila poslancov o realizácii, resp o stave projektov v obci.
MŠ – prebehol proces VO, je to na kontrole na SO MVSR. Je potrebné zaplniť 3 triedy deťmi, preto je
nutné robiť propagáciu medzi rodičmi, aby zapísali svoje deti do MŠ.
Voda – prebieha proces VO (líniová stavba horná osada), začína sa stavba VVS,as. Varhaňovce
Vodovod a prívodné potrubie 100m3.
Elektrina – prebieha územné konanie
Cesta – príprava projektu na cestu v dolnej osade (nová), geodetické zameranie ciest+

Cesta pri Milanovi Mačovi– bude sa realizovať na základe VO
p. Ivan – upozornil, že pri návalových dažďoch ho vytápa, je potrebné urobiť opatrenia, aby
nebola vytopená ZŠ.
Starostka obce reagovala na požiadavku pána Ivana a oznámila mu, že obec sa
chce zapojiť do výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v
intraviláne obcí), ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia.
OZ navrhovalo dať vypracovať štúdiu na vodozádržné opatrenia.
p.Dolhá oznámila, že nesvieti svetlo pri č.d. 5. Starostka obce a poslanec Engeľ
reagovali, že v najblližšej dobe bude zabezpečená plošina a svetlo bude opravené.
Starostka oznámila, že v najbližšej dobe by mali byť zverejnené, či sme boli úspešní pri
žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia a tým by sa problém vyriešil
komplexne.
Poslankyňa Čonková – rekonštrukcia chodníkov. Starostka reagovala, že sa budú
rekonštruovať len havaríjne časti chodníkov. Obec plánuje zo ziskov, ktoré mu
zabezpečí Obecný podnik Varhaňovce realizovať výstavbu nových chodníkov.
Starostka oboznámia poslancov o havaríjnom stave pri prečerpávacej stanici
a o sťaženom prístupe a o nutnosti riešenia tejto situácie. Obec požiadala o urgentné
riešenie tejto havaríjnej situácie spoločnosť NP kanal, ktorá sa zaoberá touto činnosťou.
Spoločnosť začne urgentne s riešením havaríjnej situácie hneď čo bude možný prístup
cez pozemky vlastníkov susediacich s prečerpávacou stanicou a za priaznivého počasia.
p.Engeľ oznámil, že pri ČOV je vyvezená hlina
p. Ivan Radoslav informoval o DHZ Varhaňovce a že je v ponuke transportér (cca 1500,-€),
ktorý by slúžil DHZ pri súťažiach nakoľko nemáme požiarne auto a odporúčal ho kúpiť.
Poslanci nemali námietky k tomuto návrhu.
17.Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, za diskusiu.

Overovatelia zápisnice:

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

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

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

