ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach, konaného dňa 25.03.2017
Prítomní poslanci: Radoslav Balog, Iveta Čonková, Marián Engeľ, Viliam Gaľa,
František Lukačko, Ján Žiga, Leonard Žiga.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marta Dolhá

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 ôsmi poslanci obecného
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
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. Čonková Iveta
p. Žiga Ján
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

3. K bodu 3
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
p. Gaľa Viliam
p. Balog Radoslav
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

4. K bodu 4
Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Varhaňovce.
Starostka obce predstavila poslancom OZ zámer požiadať o dotáciu na vybudovanie
stojísk, sanáciu nezákonne umiestneného odpadu a vybudovanie kamerového systému pri
stojiskách. Celková výška výdavkov je podľa projektovej dokumentácie 50149,00 €.
Spoluúčasť obce so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu je min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov t.j. 2507,45 €.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

5. K bodu 5
Žiadosť o dotáciu –SKAUTI
Žiadosť bola predložená na sumu 1100,-€. Rómsky skauting 156.zbor Divoké pumy
Varhaňovce predložil harmonogram činností na rok 2017 a rozpočet. Po prerokovaní
zastupiteľstvo navrhlo znížiť celkovú požadovanú dotáciu na 50%, t.j. 550,-€ s týmito
podmienkami:
1. Každú akciu oznámiť min. 10 dní pred jej konaním na OcÚ
2. Informovať verejnosť o akciách na úradnej tabuli obce Varhaňovce
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

6. K bodu 6
Diskusia.
Do diskusie sa prihlásili: Lukačková Alena, Svat Ladislav, Žiga ján, Marián Engeľ
1.) Pani Lukačková a pán Svat žiadali o úpravu spojov. Ide o spoj z Varhaňoviec do Prešova
s odchodom z Varhaňoviec 12.32 hod., ktorý ide do Šarišských Bohdanoviec a vracia
sa späť na „Bandžur“ – tým je navýšené cestovné pre cestujúcich a pri spiatočnej ceste
nezastavuje na zástavke „Bandžur“.
2.) Pani Lukačková a pán Svat žiadali o doplnenie spoja ráno okolo 5.00 hod.
Starostka obce prisľúbila, že vstúpi do rokovania so SAD Prešov.
3.) Pán Žiga poukázal na nedodržiavanie otváracích hodín v miestnych potravinách,
nedodržiavanie poriadku v ich okolí.
Komisia na ochranu verejného poriadku prejedná nedodržiavanie otváracích hodín
v miestnych potravinách, ako aj nedodržiavanie poriadku v ich okolí s majiteľkou
potravín.
4.) Pán Engeľ poukázal na nedodržiavanie rýchlosti aut pred rázcestím do Brestova
a poukázal na nebezpečenstvo nehody, nakoľko sa tam nachádza detské ihrisko. Ako
riešenie ponúkol spomaľovače.
Starostka obce požiada správcu cesty o návrh riešenia danej situácie.
7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala p . Čonková
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

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

Overovatelia zápisnice: p. Gaľa Viliam

p. Balog Radoslav
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Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce

