ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 12.9.2018
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: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Poslanec Ján Žiga, požiadal o doplnenie programu rokovania za bod 6. Rôzne, aby sme pokračovali
bodom 7. Odmeny a následne, aby pokračoval bod 8. Záver
Za: 8

Proti: 0

Zdražal sa hlasovania: 0

2. K bodu 1
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Gaľa Viliam
p. Žiga Leonard

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

3. K bodu 2
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Balog Radoslav
p . Pečo Roman
ZA: 8

PROTI: 0

4. K bodu 3
MOPS nová výzva

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Starostka vysvetlila poslancom OZ, že vyšla nová výzva na MOPS. Pre obec je z hľadiska finančnej
náročnosti efektívnejšie zapojiť sa do novej výzvy, ktorá reflektuje novelu zákonníka práce, ako aj
zvýšenie minimálnej mzdy.
Kód výzvy: OPLU-PO5-2018-1
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Varhaňovce.
Súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce
Súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov
Maximálne dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov, tzn. 2 roky. Časový harmonogram realizácie
projektu v ŽoNFP by bol nastavený na obdobie 01/2019 - 12/2020.

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5.K bodu 4
Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadnej nepriaznivej situácie
rómskej komunity

Starostka podala informáciu, že požiadala o dotáciu na doasfaltovanie cesty, prvá etapa sa bude
realizovať ešte tohto roku a požadovaná dotácia by sa použila na vyasfaltovanie ďalšieho úseku
cesty v dolnej osade. K tomu je potrebný súhlas OZ.

OZ súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej
komunity.
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade
OZ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 20%
z celkových oprávnených výdavkov
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6.K bodu 5
Deň obce
Rozdelenie úloh:
Stravu zabezpečí p. Gaľa. Program začne o 11.00 hod. Poslanci sa stretnú o 9.00 hod.

Zabezpečiť je potrebné ešte program :našu hudobnú skupinu, cudziu hudobnú skupinu, pozvať
p.Petra Ondriu (alias Amstronga z Víťaza) ,ľudového rozprávača;
Za:8

proti: 0

7.K bodu 6
Rôzne
-

Informácia o stave projektov:
1. Rozšírenie kapacity MŠ: Stavba sa realizuje, predpokladané ukončenie stavby je
v decembri 2018.
2. Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce: Máme za sebou verejné obstarávanie na
zhotoviteľa stavby a v najbližšej dobe sa podpíše zmluva o dielo. Predpoklad je do mesiaca
sa začne s realizáciou stavby
3. Vodovod a prívodné potrubie 100m3 stavba zrealizovaná
4. Elektrina – je vydané stavebné rozhodnutie
5. Cesta – prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby
6. Výmena osvetlenia: V priebehu budúceho týždňa sa začne s výmenou osvetlenia,
výložníky už máme na obci.

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7. K bodu 7
Odmeny:
Poslanec Ján Žiga navrhol odmeny poslancom a to Radoslav Balog 1200€; Roman Pečo
1200€, ostatným poslancom po 600€. Poslanec Ján Žiga a poslanec Leonard Žiga sa
odmien vzdali. Zároveň poslanec Ján Žiga, Radoslav Balog a Viliam Gaľa navrhli starostke
obce jednorázové zvýšenie platu o 70 percent za doterajšiu prácu a vybavené dôležité
projekty, ako je napr. MŠ, dobudovanie vodovodu, ai. Následne zostáva plat v pôvodnej
schválenej výške
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

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

Overovatelia zápisnice:
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Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce

