ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 20.05.2020
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.

Posvätenie pamätných tabúľ

4.

Spôsob predaja obecných pozemkov

5.

Informácia o pridelenej dotácii na ÚP

6.

Zmluva s neziskovou org. DOMOV

7.

Rôzne

8.

Záver

Prítomní poslanci:

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

Žiga, Ing. Richard Gomulec, Martin Žiga, David Lukačko)
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 1:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

2. K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určila starostka:

p. Ing. Jarušinská Ľudmila

Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Radoslav Ivan, p. Žiga Martin

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

p. Milan Balog, p. Richard Gomulec

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 2:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

Návrh na uznesenie č. 14/2020
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. Martin Žiga
B. s c h v a ľ u j e
Členov návrhovej komisie:
1. Milan Balog, Richard Gomulec
2. Program rokovania OZ
3. K bodu 3
Posvätenie pamätných tabúľ
Na základe uznesenia OZ č. 7/2020 starostka obce pozvala o. arcibiskupa na posvätenie
pamätníka pre významných rodákov, kňazov o. Františka Dancáka a o. Pavla Dancáka.
Slávnosť sa má uskutočniť 24.5.2020 o 10.00 hod. v chráme a potom na miestnom
cintoríne. Aj keď obec plánovala túto aktivitu až v októbri 2020, na základe listu
z arcibiskupského úradu sa táto slávnosť bude konať 24.5.2020, lebo takto si nás zaradil o.
arcibiskup do svojho plánu. Obci zmena termínu vyhovuje a tak starostka spolu so
zamestnancami vykonala potrebné kroky k tejto slávnosti. Na pomník bol vybratý kameň
z blízkeho kameňolomu v Brestove, nájomca p. Harčár daroval kameň obci, takže obec
zabezpečí len dovoz. Program je v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou dohodnutý

nasledovne: zraz pred budovou fary, odtiaľ sprievod na cintorín, privítanie chlebom a soľou
a príhovor starostky obce na cintoríne pri pamätníku, akt posvätenia, sprievod do chrámu;
z dôvodu opatrení COVID 19, do chrámu je vstup limitovaný, uprednostnený budú pozvaní
hostia a neskôr sa bude chrám dopĺňať podľa kapacity a hyg. opatrení (každá druhá lavica
prázdna, pri sebe rodinní príslušníci, ai.). Po ukončení liturgie sa budú rozdávať obrázky
pripomínajúce túto udalosť. Program pokračuje spoločným obedom s pozvanými hosťami
(o. arcibiskup so sprievodom, rodina o. Dancákových, poslanci, kurátori, starostovia obcí
ai.. ). Obed bude hradený sponzorsky, obec zabezpečuje pitný režim a výzdobu sály. Pri
tejto príležitosti budú osadené ešte dva kamene na cintoríne. Jeden s erbom obce a nápisom
Obecný cintorín a druhý s hlavou Krista a s nápisom Blažený pokoj a večná im pamiatka.
Kamene sú tiež z kameňolomu z Brestova.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 3:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 15 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuj e
Organizovanie a financovanie slávnosti odhalenia a posvätenia pamätníka o. Františkovi
Dancákovi a o. Pavlovi Dancákovi.
4. K bodu 4
Spôsob predaja obecných pozemkov
Obec získala pozemky na základe kúpnej a zámennej zmluvy medzi Gréckokatolíckou cirkvou
a Obcou Varhaňovce. Táto kúpa a prevod sa uskutočnili so zámerom získať väčší pozemok,
ktorý bude možné následne ponúknuť svojim občanom pre bytovú výstavbu, nakoľko bol
prejavený záujem u občanov.
Obec musí dodržať zákonný postup a to:
Schváliť:
1. Zámer obce ponúknuť pozemky na predaj

2. Spôsob prevodu nehnuteľnosti
3. Podmienky prevodu nehnuteľnosti
4. Menovanie členov komisie
Starostka obce a rada pri OZ odporúča najprv dať vypracovať znalecký posudok na uvedenú
nehnuteľnosť a následne pristúpiť k hore uvedenému postupu.
Návrh na uznesenie č.16 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje
Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti získane kúpou a zámenou ( KNC458/74,
KNC 458/75, KNC 484/2, KNC 458/75, KNE 1933).
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 4 :
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

5. K bodu 5
Informácia o pridelenej dotácii na 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 mohla obec požiadať o dotáciu. Žiadosť bola
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 dotáciu na zmeny a doplnky požiadame, ale pokiaľ ju nedostaneme, tak do zmien
a doplnkov nepôjdeme. S týmto návrhom všetci poslanci súhlasili.

Starostka oboznámila poslancov, že rozhodnutím ministra číslo 61/2020 zo dňa 28.04.2020
nám bola schválená dotácia podľa zákona č. 226/2011 Z.z.o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v sume 5984,-€, čo je 80% celkových
nákladov.
Takže, pán architekt pripraví návrh na prerokovanie.
Návrh na uznesenie č. 17 /2020
Berie na vedomie:
Schválenie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 5:
ZA
: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

6. K bodu 6
Zmluva s neziskovou org. DOMOV
Starostka predložila poslancom zmluvu s neziskovou org. DOMOV po pripomienkovaní
a požiadala poslancov o vyjadrenie.
Poslanci požiadali, aby sa zástupcovia neziskovej org. DOMOV zúčastnili najbližšieho
rokovania OZ, nakoľko im nie je doposiaľ známe, načo potrebujú zmluvu s obcou a preto
navrhli tento bod stiahnuť z rokovania.
Návrh na uznesenie č. 18/2020
Sťahuje z rokovania:
Bod 6 -Zmluva s neziskovou org. DOMOV
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 6 :
ZA

: 5 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Ing. Richard Gomulec, David Lukačko)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:
7. Rôzne

: 0
2 (Martin Žiga, Milan Balog)

K bodu
7.1 Správa hlavného kontrolóra
Správu prečítal hlavný kontrolór obce
Návrh na uznesenie č. 19 /2020
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.1
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

7.2 Obedy pre dôchodcov
Starostka oboznámila poslancov o spôsobe stravovania dôchodcov. Oboznámila poslancov, že
strava pre dôchodcov sa musí vydávať do jednorazových obalov, čom zvýši hodnotu stravnej
jednotky. Spýtala sa poslancov, či navýšime hodnotu stravnej jednotky o tieto obaly, alebo ich
uhradí obec. Poslanec Gomulec navrhol, že to môže uhradiť pre dôchodcov obec. Ostatní
súhlasili a tak starostka dala hlasovať o tom, že obec zabezpečí jednorazové nádoby na stravu
pre dôchodcov.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.2
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

Návrh na uznesenie č. 20 /2020
Schvaľuje:
Zabezpečenie jednorazových nádob na výdaj stravy pre dôchodcov bezodplatne.

7.3 Plán aktivít
Plán aktivít na rok 2020
Starostka obce prečítala poslancov plán aktivít, ktoré sme mali schválené na rok 2020
a oboznámila poslancov, že z dôvodu Coronavírusu sa značná časť aktivít nekonala a nevieme
ani predpokladať, ktoré sa uskutočnia. To záleží od uvoľňovania oparení.
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 : 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
Návrh na uznesenie č. 21 /2020
Berie na vedomie:
Upustenie od konania plánu aktivít na rok 2020 do odvolania opatrení ÚVZ.
Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.3:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

7.4 Komunitné centrum a ihrisko
Starostka obce predstavila poslancom plán na výstavbu KC v hornej osade. Spýtala sa
poslancov na ich názor. Nakoľko KC v obci kapacitne nepostačuje, jeho súčasťou nie je
žiadne športovisko s predloženým návrhom súhlasili a k tomu je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu.
Návrh na uznesenie č. 22 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje:
Zadanie a financovanie zákazky na vypracovanie PD na výstavbu KC s ihriskom.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.4:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.5 Odpad v okolí obce
Starostka informovala poslancov o pripravovanej výzve na likvidáciu odpadov v okolí
obce a o možnosti obce do nej sa zapojiť. Poslanci súhlasili.
Návrh na uznesenie č. 23 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje:
Zadanie a financovanie zákazky na vypracovanie PD na odstránenie nelegálnych skládok
v okolí obce Varhaňovce.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.5:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

7.6 Nová cesta – dolná osada
Starostka oboznámila poslancov, nakoľko je možnosť čerpať prostriedky na budovanie ciest
(miestnych komunikácií), obec má v pláne zvýšiť komfort bývania obyvateľom dolnej rómskej
osady a vybudovať im cesty. K tomu obec potrebuje pozemky, nakoľko tieto cesty povedú
väčšinou po súkromných pozemkoch. Pokiaľ chce obec investovať musí tieto pozemky
vlastniť. Požiadala poslancov o súhlas s darovaním pozemkov, zámenou pozemkov a o
poverenie k uzatvoreniu darovacích a nájomných zmlúv s dotknutými majiteľmi pozemkov po
ktorých bude prechádzať budúca miestna komunikácia.
Návrh na uznesenie č. 24 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje:
Prijatie daru od majiteľov pozemkov pod miestnymi komunikáciami a zámenné zmluvy s majiteľmi
pozemkov pod miestnymi komunikáciami a poveruje starostku k podpísaniu darovacích
a nájomných zmlúv.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.6:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,

Milan Balog)
PROTI

: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

0

7.7 Retardér pred škôlkou a v uličke k dolnej osade
Poslanci upozornili na nebezpečenstvo na štátnej ceste pri základnej škole a častú zvýšenú
rýchlosť motorových vozidiel v tejto časti obci a zároveň nebezpečenstvo na miestnej
komunikácii smerom k dolnej osade. Cesta k dolnej osade je úzka a taktiež nebezpečná pre
chodcov, nakoľko sa tu nenachádza chodník a chodci sa prepravujú po komunikácii. Starostka
povedala, že vstúpi do komunikácie s dopravným inžinierom. Je potrebné skresliť jednoduchý
projekt a požiadať o stavebné úpravy OÚ odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
taktiež správu ciest a KDI.

Návrh na uznesenie č. 25 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Schvaľuje:
Zadanie a financovanie zákazky na vypracovanie PD na retardér, resp. iné riešenie zníženia
rýchlosti pred základnou školou a v uličke k dolnej osade.

Evidencia hlasovania poslancov OZ Obce Varhaňovce na zasadnutí dňa 20.05.2020 k bodu 7.7:
ZA

: 7 (Iveta Čonková, Radoslav Ivan, Ing. Ľudmila Jarušinská, ,
Martin Žiga, Ing. Richard Gomulec, David Lukačko,
Milan Balog)

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

: 0
0

7.8 O slovo sa prihlásila p. Lukáčková Alena, ktorá poukázala na nepokosené pozemky, vedľa
pozemku jej mamy Anny Lukačkovej, čistotu potoka za ich pozemkom a tiež na prepadnutý
hrob neb. p. Zákutného, tiež na dodržiavanie pokoja počas voľných dní.
Starostka obce jej odpovedala, že aj tohto roku bude obec vyzývať majiteľov pozemkov na
pokosenie pozemkov, ktoré sú v intraviláne obce. Zo skúsenosti vieme, že niektorí ich pokosia
a niektorí nie. Pokiaľ si občania nesplnia svoju povinnosť, bude to obec riešiť. Na čistotu potoka
za ich pozemkom vyzvala stavebnú komisiu, aby urobili prieskum a následne môžeme prijať

nejaké opatrenia. Čo sa týka hrobového miesta menovaného nebohého pána o to sa má starať
rodina, ale obec sa môže o to postarať, nakoľko je nám známe, že tu nikto z jeho príbuzných
nebýva. Dovezieme zeminu a hrob navýšime.
Peter Lukáčko rušil priebeh zastupiteľstva a slovne napádal starostku obce, načo bol niekoľko
krát upozornený a poučený o možných dôsledkoch jeho konania.
K dodržiavaniu pokoja:

Obec má prijaté VZN 6/2015 o verejnom poriadku. Dobou určenou na odpočinok a
regeneráciu síl (ďalej len doba "odpočinku") sa rozumie:
a) v pracovné dni doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 22.00 do 24.00 hod.
b) v sobotu doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 20.00 hod. do 24.00 hod.
c) v nedeľu doba od 0.00 do 24.00 hod.
Pokiaľ niekto spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut a motoriek, strojov a
pod. porušuje túto dobu odpočinku (zákaz sa netýka vykonávania prác, ktoré nemožno
vykonať v inom čase, ako sú zimná údržba komunikácií, odstraňovanie havárií
inžinierskych sietí a pod.) v súlade so zákonom 372/1990 zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov môže udeliť obec pokutu do výšky165 €. V prípade
nejasností a sporov rozhoduje komisia na ochranu verejného poriadku, menovaná na
tento účel obecným zastupiteľstvom.
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Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zastupiteľstve.

Overovatelia zápisnice :
p. Radoslav Ivan

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

p. Martin Žiga

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

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

