
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

06.05.2022 o 18.00 hod. v miestnom kaštieli. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň. 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ. 

 

 

5. Čerpanie a úprava rozpočtu obce. 

6. Informatívna správa Hlavného kontrolóra obce/ďalej len HKO/ o kontrolnej činnosti.                                                           

 

7. Plán HKO o kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

8. Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Domu nádeje. 

 

9. Stanovisko HKO k preklenovaciemu úveru. 

10. Prejednanie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zníženie nákladov na 

energiu prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v kotolni ZŠ v obci Marhaň“. 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61. 

11. Diskusia. 

12. Záver 

 

 

 

 

 

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef. 

Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo 7 poslancov sú prítomní 6 

poslanci./Poslanec Ondrej Džalaj sa ospravedlnil pre pracovné dôvody./ Prítomní 

poslanci program zasadnutia jednomyselne schválili. 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Šoltys Ján a Waksmanská Mária. 

 

Hlasovanie:   za: 6,  proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Jána Šoltysa  

a Máriu Waksmanskú.  

 

 

 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka  



 

 

 

a za overovateľov zápisnice – pp.Mgr.Motýľa Petra a Prusáka Romana. 

 

 

4. Kontrola uznesenia – OZ zobralo na vedomie uznesenia z bývalého zasadnutia OZ 

konaného dňa 10.12.2021. 

 

 

5. Čerpanie a úprava rozpočtu obce 

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0,  Zdržal sa: 0 

 

6. HKO Mgr. Kozák Jozef informoval prítomných poslancov o kontrolnej činnosti. Jedná 

sa o tri správy a to prvá správa o výsledku kontroly OcÚ Marhaň za rok 2021, druhá 

správa o kontrole čerpania dotácií z rozpočtu obce a tretia o kontrole plnenia uznesení 

za 2. polrok 2021. Správy zobrali poslanci na vedomie a sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

7.  V ďaľšom poslanci hlasovali o pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý 

predložil HKO Mgr.Kozák Jozef./viď.príloha/ 

Hlasovanie:  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržal sa:  0 

Poslanci OZ jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

 

8. Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukcie Domu nádeje. 

Hlasovanie: Za: 6,  Proti: 0,   Zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne schválili prijatie termínovaného úveru vo výške 27.996,35.-eur 

na krytie výdavkov súvisiacich s investičnou akciou Stavebných úprav Domu nádeje. 

 

 

9. V bode 9.  HKO poskytol svoje stanovisko k dodržaniu podmienok k prijatiu 

terminovaného úveru. Skonštatoval, že obec je v dobrej kondícii a spĺňa všetky 

podmienky pre prijatie vyššie uvedeného úveru. Stanovisko HKO zobrali prítomní 

poslanci na vedomie a je prílohou tejto zápisnice.. 

 

 

10.  Poslanci v ďaľšom prejednávali  technický stav tepelnej kotolne na ZŠ v Marhani. 

Odmietli a neschválili predloženie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zníženie 

nákladov na energiu prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove ZŠ 

Marhaň – rekonštrukcia kotolne a naopak schválili spracovanie projektovej 

a rozpočtovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a UK v ZŠ Marhaň s podaním  

žiadosti na Ministerstvo školstva SR. 

Hlasovanie: Za: 6,  proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne neschválili predloženie žiadosti o zníženie nákladov na energie 

prostredníctvom tepelných čerpadiel a naopak schválili spracovanie projektovej 

a rozpočtovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na ZŠ podaním žiadosti na 

Ministerstvo školstva SR. 

 

 

 

11. Do diskusie sa najprv prihlásil starosta obce. Informoval poslancov o majetkovom 

vysporiadaní pozemkov za bytovkami pri ZŠ. Ďalej poslancom navrhol tvaromiestne 

konanie/stretnutie na tkzv. Mlynskej ulici/, kde by posúdili výstavbu chodníka 

a zameranie novej cesty za pozemkami Imricha Šoltýsa a Slavomíra Špirlu. Výstavba  



 

 

 

chodníka podľa starostu obce mešká z dôvodu problémov s vysporiadaním pozemkov 

jedného z obyvateľov. Na to nadviazala poslankyňa p.Waksmanská, ktorá potvrdila 

      skutočnosť, že výstavba chodníka je skutočne prioritnou záležitosťou, nakoľko dostať               

sa domov znamená pre tam bývajúcich občanov niekedy skutočný problém/hlavne keď 

prší,     či sneží/. Zároveň apelovala na problém s potokom za „Tovou“, ktorý je plný      

špiny z nánosov po dažďoch. Nejedná sa však len o blato, či raždie, ale po bokoch potoka 

je veľké množstvo umelých fliaš a iných výrobkov hlavne z umelej hmoty. Aj v zastúpení 

ostatných občanov Mlynskej ulice žiadala obec o pomoc s riešením tohto problému a to, 

aby sa potok riadne vyčistil a prehĺbil. Poslanec Ján Šoltýs znova len apeloval na to, aby 

sa riešil problém prístupovej cesty s ORAGROM. Po ukončení diskusie p. Milan Gdovin 

prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

12.  Na záver starosta p. Jozef Kuziak poďakoval poslancom OZ za účasť a  vykonanú 

prácu v prospech občanov a pre zlepšenie kvality  života v obci a zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Marhaň ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 

 

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

         

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

 

 

V Marhani : ................................................2022 

 

          


