ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 20.12.2018
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 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. Žiadne doplňujúce návrhy neboli.
Následne starostka dala hlasovať za predložený program.

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

2. K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa učila starostka: p. Ing. Ľ. Jarušinská
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Dávid Lukačko, p. Emil Balog
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Milan Balog, Ing. Richard Gomulec

Návrh na uznesenie č. 13 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa : Ing. Ľ. Jarušinská
2. určenie overovateľov zápisnice: Dávid Lukačko, Emil Balog
B. Schvaľuje
1. Členov návrhovej komisie: Milan Balog, Ing. Richard Gomulec

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

3. K bodu 3
Rozpočtové opatrenia na rok 2018
Rozpočtové opatrenia predložila p. Mgr. Eva Langová (príloha zápisnice)
Návrh na uznesenie č. 14 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

Schvaľuje
A. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018
B. Použitie rezervného fondu na financovanie projektov a to na:
-

Úhrady vlastnej spoluúčasti

-

Úhrady vzniknutých neoprávnených výdavkov

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020- 2021
Stanovisko k rozpočtu prečítala hlavná kontrolórka p. Ing. Marta Dolhá (príloha zápisnice)

5.K bodu 5
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh rozpočtu predstavila p. Mgr. Eva Langová.
Starostka dala hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020- 2021

Návrh na uznesenie č. 15 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

I. prerokovalo
návrh rozpočtu Obce Varhaňovce na roky 2019 - 2021
II. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021
III. s c h v a ľ u j e
a) návrh rozpočtu na rok 2019 do výšky jednotlivých položiek v celkovej sume: 1 467 300,-€ ako
vyrovnaný
Bežný rozpočet
- príjmy
- výdavky

984 505,- €
942 591,-€

Kapitálový rozpočet
- príjmy

433 021,00 €

- výdavky

506 709,- €

Finančné operácie
- príjmy

49 774,- €

- výdavky

18 000,- €

Rozpočet SPOLU
- príjmy

1 467 300,- €

- výdavky 1 467 300,- €
b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, a to
povolené prekročenie a viazanie príjmov v rozsahu 5000,- €
povolené prekročenie a viazanie výdavkov, v rozsahu 5000,- €
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, v rozsahu 5000,- €
c) Plnenie rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č.1

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6.K bodu 6
Doplnenie poslancov do rady školy MŠ a ZŠ
Starostka požiadala o návrhy 1 poslanca do rady MŠ a dvoch poslancov do rady MŠ.
Do rady MŠ bol navrhnutý Peter Žiga
Do rady ZŠ boli navrhnutí: Martin Žiga, Milan Žiga

Návrh na uznesenie č. 15 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje:
p. Petra Žigu za člena rady MŠ
p. Martina Žigu a p. Milana Žigu členov rady ZŠ

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

7.K bodu 7
Žiadosť o dotáciu skauti
156 zbor divoké pumy Varhaňovce požiadal o dotáciu na celoročnú činnosť v sume 1450,- € a priložil
harmonogram plánovanej činnosti v roku 2019.

Návrh na uznesenie č. 16 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje:
Dotáciu pre skautov v sume: 1450,-€

ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

8. K bodu 8
Rôzne
1. V bode rôzne starostka predstavila poslancom prebiehajúce projekty v obci a aj budúce
plánované
2. Plán kultúrnej činnosti na rok 2019 vypracuje starostka v spolupráci s kultúrnou komisiou
3. Štefanský ples – hrá domáca kapela, je potrebné ešte osloviť potencionálnych záujemcov o
ples

Návrh na uznesenie č. 17 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie na vedomie:
-

Informácie o stave projektov, o konaní Štefanského plesu, o plánovaní kultúrnych akcií na rok
2019

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

Overovatelia zápisnice:

p . Lukačko Dávid
p. Balog Emil

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

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

