
   

 

                                             U Z N E S E N I E     

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marhaň, konaného dňa 
16.12.2016. 

Obecné zastupitelstvo obce Marhaň  

 

A/ Berie na vedomie : 

Uznesenie č.14. 

a/  Zánik mandátu poslanca OZ  Mgr. Dominika Džalaja z dôvodu zmeny 
trvalého bydliska. 

b/  Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupitelstva 
konaného  4.10.2016 

 c/  Správu nezávislého auditora o overovaní ročnej uzávierky a finančného 
hospodárenia za rok 2015. 

d/    Správu nezávislého auditora o overovaní konsolidovanej učtovnej 
uzávierky a finančného hospodárenia za rok 2015. 

e/    Dodatok   k správe auditora o overovaní súladu konsolidovanej výročnej 
správy s ročnou účtovnou uzávierkou za rok 2015. 

f/     Stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému rozpočtu na roky       
2017, 2018, 2019. 

g/      Stanovisko  hlavného kontrolóra obce ku Konsolidovanej výročnej   
správe obce za rok 2015. 

h/      Stanovisko hlavného kontrolóra obce ku  schvaľovanému 
krátkodobému termínovanému  úveru  vo výške  498 654,05.- Eur  na projekt.: 
Vybudovanie  spoločných zariadení PÚ  v obci Marhaň.  

 



 

B/ S c h v a ľ u j e : 

 Uznesenie č.15. 

a/  Konsolidovanú výročnú správu obce Marhaň za rok 2015. 

b/  Rozpočet obce na rok 2017,2018,2019 bez výhrad.   

  Uznesenie č.16.    

a/   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Marhaň na 1.polrok 
2017. 

Uznesenie č.17. 

b/   Krátkodobý    termínovaný úver vo výške  498 654,05.-  EUR na obdobie 
12 mesiacov, ktorý bude použitý na financovanie investičnej akcie  „ 
Vybudovanie spoločných zariadení  PU v obci Marhaň.“ Tento úver bude 
zabezpečený blankozmenkou obce spolu s dohodou o vyplňovacom práve 
k blankozmenke.  

Uznesenie č.18.  

 Odkúpenie pozemku parc.číslo  62, zapísaného na L.V.č.932 v kat.území obce 
Marhaň o výmere 511 m2. Vlastník Maďarová Mária  r. Pribulová , Marhaň  
č.224. /parkovisko pri NS/.  Podľa znaleckého úkonu/posudku/, číslo  
235/2016 v cene 5 385,94.-EUR . 

Uznesenie č.19. 

Odkúpenie pozemku parc.číslo 484, zapísaného na L.V. č.1062 v kat.území 
obce Marhaň.Vlastníci  Jendroľová Helena r.Bandžáková ½, 
MUDr.Šimončičová Viera r.Bandžáková ¼ ,MUDr. Hargašová Eva 
r.Bandžáková  1/4. /pozemok pri ZŠ/. Podľa znaleckého úkonu/posudku/ číslo 
235/20 16 v cene  3 274,02.-EUR. 

 

 

 



 

Uznesenie č.20. 

                                                                                                                                                    

Cenník miestných poplatkov za poskytované služby v obci Marhaň  platný od 
1.1.2017. 

Uznesenie č.21. 

Delegovanie Mgr.Vladimira Goliáša  za člena Rady Materskej školy v Marhani 
na nové funkčné obdobie. 

C/   O d p o r ú č a : 

Uznesenie  č. 22. 

 a/  OZ odporúča starostovi obce predložiť VZN o poskytovaní dotácií a úpravu 
-aktualizáciu rozpočtu obce. 

b/  starostovi obce  prejednať  v OZ žiadosti o dotácie pre jednotlivé 
organizácie v obci. 

 

V  Marhani 16.12.2016 

 

 
 
                                                                                Jozef Kuziak 
                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 


