ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 14.05.2017
Prítomní poslanci: Radoslav Balog, Iveta Čonková, Marián Engeľ, Viliam Gaľa,
František Lukačko, Ján Žiga, Leonard Žiga, Lukačková Alena, Pečo
Roman
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 deviati poslanci obecného
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Spýtala sa poslancov, či má niekto
doplňujúci návrh do rokovania OZ. Poslanec Žiga požiadal doplniť body programu
1. Zrušenie spoplatnenia ihriska
2. Polročné odmeny pre poslancov v sume 300,-€
Poslanec Balog Radoslav požiadal o doplnenie do programu:
1.Rómsky ples
Nakoľko už nikto nemal doplňujúce návrhy, starostka dala hlasovať za program rokovania
aj s doplnenými bodmi.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

2. K bodu 2
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
p. Lukačko František
p. Gaľa Viliam
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

3. K bodu 3
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Žiga Ján
p. Žiga Leonard
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Dofinancovanie stropu v sále a chodbe z vlastných prostriedkov.
Starostka predložila poslancom rozpočet na kazetový podhľad spoločenskej sály, ktorý
predložila spoločnosť Movyrob, ktorá je zhotoviteľom celej stavby. Rozpočet je
v celkovej sume 10507,25 s DPH.

Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k dofinancovaniu, nakoľko táto úprava je nutná
a nebola zahrnutá v dotácii, ktorú obdŕžala obec na Zníženie energetickej náročnosti OcÚ
vo Varhaňovciach, ktorú realizuje spol. Movyrob.
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5. K bodu 5
Dofinancovanie sokla sály a chodby OcÚ
Starostka predložila poslancom rozpočet na mozaikovú omietku v spoločenskej sále OcÚ
Varhaňovce. Vysvetlila poslancom, že nakoľko bolo nutné kvôli novej elektroinštalácii
dať dole starý obklad, vystala potreba túto situáciu riešiť. Nakoľko pri rozoberaní obkladu
sa niektoré diely poškodili, nedali sa použiť naspäť. Bolo nutné zaoberať sa touto
situáciou. Finančná komisia odporúčala marmolit, nakoľko sa tým aj zmodernizuje
spoločenská sála, preto starostka dala vypracovať rozpočet spol., ktorá realizuje stavbu
Zníženie energetickej náročnosti OcÚ. Celkové náklady sú 2473,85 €
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6. K bodu 6
Výlet do Krakova.
Obec každoročne realizuje výlet žien a mužov. Tohto roku je požiadavka na výlet – púť do
Krakova, Wieličky, trasa a termín sa dohodne podľa dohody s účastníkmi, resp. aj iné
miesto. Poslanci sa zhodli na dofinancovaní autobusu v sume 300,- €
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
7. K bodu 7
Farský ples v spolupráci s obcou – tombola. Návrh na zakúpenie tomboly v sume 250,- €.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
8. K bodu 8
Zrušenie spoplatnenia ihriska
Poslanci diskutovali o zrušení spoplatnenia ihriska, všetci sa však zhodli, že súhlasia, aby za
používanie ihriska sa neplatilo, avšak prevádzkový poriadok sa musí dodržiavať aj naďalej.
Pri porušení prevádzkového poriadku bude úplný zákaz vstupu osobe, ktorej bolo ihrisko
prepožičané. Zhodli sa aj na tom, aby pani Jeřábková bola naďalej správcom ihriska, za čo
jej má byť poskytnutá mesačná odmena.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
9. K bodu 9
Polročné odmeny pre poslancov vo výške 300,-€
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 2 (Čonková Iveta, Lukačková
Alena)
10. K bodu 10
Rómsky ples sa po dohode poslancov uskutoční 8.7.2017. Návrh na zakúpenie tomboly
v sume 250,-€
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

11. Diskusia
1. Starostka informovala poslancov, že po rokovaní s riaditeľstvom SAD Prešov, došli
k dohode, že spoj z Varhaňoviec do Prešova s odchodom z Varhaňoviec 12.32 hod.,
ktorý ide do Šarišských Bohdanoviec a vracia sa späť na „Bandžur“ – nebude mať
navýšené cestovné . Požiadavka spoja ráno okolo 5.00 hod, sa bude riešiť v septembri,
keď sa bude robiť celková úprava spojov.
2. Starostka poprosila zástupcu pána Žigu o informáciu, či prerokoval otváracie hodiny
v miestnych potravinách. Nakoľko to nebolo doteraz riešené, bude sa to riešiť najprv
dohovorom, resp. v možnostiach obce
3. Starostka požiadala poslancov a zvlášť poslancov ktorí žiju v osade, ako aj stavebnú
komisiu, aby si všímali čierne stavby. Upozorňovať občanov, aby nestavali stavby bez
príslušných povolení a v prípade, že zistia novú nepovolenú stavbu je potrebné ju
nahlásiť na stavebný úrad.
4. Poslanec Pečo stiahol svoju žiadosť o vzdanie sa poslaneckých odmien s účinnosťou od
1.5.2017
5. Starostka oboznámila poslancov s Rozhodnutím o zastavení stavby rodinného domuMário Mačo, Varhaňovce 99 z dôvodu, že parcely ktorých majiteľom je M. Mačo nie sú
určené ako plocha na IBV.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala p . Čonková
ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

13. Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a za plnohodnotnú diskusiu .

Overovatelia zápisnice: p. ........................

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

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

