
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

  Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného 

dňa 10.12.2021 o 17.00 hod. v miestnom kaštieli. 
 

 

 

 

       PROGRAM: 

 

 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/  určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

5. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra/ďalej len HK/ obce Marhaň na 1. polrok 

2022. 

6. VZN obce Marhaň č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

7. Rozpočet obce Marhaň na rok 2022 a roky 2023,2024 

8. Stanovisko HK obce k predloženému rozpočtu obce na r.2022 a r.2023,2024 

9. Schvaľovanie dotácií na rok 2022. 

10. Informácia starostu o investičných akciách a schválených projektoch 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

 

 

1. Zasadnutie riadneho OZ Obce Marhaň otvoril a viedol za prísnych bezpečnostných 

opatrení v súvislosti s novým koronavírusom starosta obce p. Kuziak Jozef. Na úvod 

privítal prítomných poslancov. Zároveň navrhol doplniť program o správu HK 

o prevedenej kontrole Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní 

6 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina./Ospravedlnený poslanec p.Šamko/PNS/ 

poslanec Prusák pre pracovné povinnosti odišiel v priebehu jednania OZ. 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ondrej Džalaj, Gdovin Milan a Mária 

Waksmanská. 

 

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

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili pp.Ondreja Džalaja, Gdovina 

Milana a Waksmanskú Máriu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

a za overovateľov zápisnice – pp.Mgr.Petra Motýľa a Džalaja Ondreja. 

 

 

 

 

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

 

Poslanci OZ jednomyselne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za 

overovateľov zápisnice pp.Mgr.Petra Motýľa a Džalaja Ondreja a zároveň schválili 

program zasadnutia OZ. 

 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ. /Došli pp.Šoltýs a Prusák/   

 

Poslanci zobrali na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

5. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu HK obce, ktorú predniesol Mgr. Jozef Kozák, 

ako aj jeho odborné stanovisko k predkladanému rozpočtu na rok 2022 a roky 

2023,2024, v ktorom HK doporučil predkladaný rozpočet schváliťbez výhrad. 

Zároveň predložil poslancom plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2022. 

/Viď.príloha/. 

 

Hlasovanie: Za: 5,  Proti:  0,  Zdržal sa: 0   Neprítomní : 2 

Poslanci jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2022. 

 

6. V ďaľšom poslanci OZ schvaľovali VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa vzhľadom na stúpajúce ceny firiem 

zabezpečujúcich vývoz odpadu zvýši v r.2022 pre občanov o 1.-euro na 13.-eur,  

SZČO a firmy zaplatia 29.-eur. Zároveň sa sprísnia postihy od obce za zlé nakladanie 

s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadni. 

Hlasovanie: Za: 5,  Proti: 0, Zdržal sa: 0     Neprítomní : 2 

Poslanci jednomyselne  schválili VZN č.3/2021 týkajúce sa poplatkov za komunálne 

a drobné stavebné odpady.  

 

7. V bode 7. pristúpili poslanci k prejednávaniu najdôležitejšieho bodu programu a to 

rozpočtu obce na r.2022, s výhľadom na r.2023,2024. Odborné stanovisko 

k jednotlivým rozpočtovým kapitolám poskytla poslancom p.Miháliková, odborná 

referentka-ekonomka spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov. 

 

Hlasovanie: Za:  5,   Zdržal sa:  0,    Proti:  0        Neprítomní :2 

Poslanci jednomyselne schválili rozpočet na rok 2022, s výhľadom na r.2023,2024. 

 

 

 

8. Stanovisko HK obce k schvaľovaniu rozpočtu viď. Bod č.5. 

 



 

 

 

 

 

9. V bode 9 hlasovali poslanci za dotácie z obecného rozpočtu 

Hlasovanie:  Za : 5,   Proti: 0,   Zdržal sa: 0    Neprítomní:  2 

Poslanci piatimi hlasmi za/1 poslanec sa zdržal/ schválili dotácie z obecného rozpočtu 

na rok 2022 a to konkrétne: Evanjelická cirkev a.v. Marhaň-1.000.-eur, 

Rímskokatolícka cirkev Marhaň-1.000.-eur, Folklórna skupina Marhančan 500.-eur, 

OcFK Marhaň – 15.000.-eur, Jednota dôchodcov Slovenska-z.o Marhaň 1.000.-eur, 

Stolnotenisový klub 500.-eur. 

 

 

10. V bode 10 informoval starosta  o investičných akciách a schválených projektoch. 

Došlo vyjadrenie z VSE na prípojku 3 domov. Jedná sa o pozemky na „Rovni“, ktoré 

začínajú za záhradou p.Šoltýsa Imricha. Pokračuje sa v projekte ktorý sa týka vody na 

rómskej osade a ulice na Dujave, pripravuje sa stanovisko k možnosti vytýčenia cesty 

pri miestnom potoku/za domami a sadmi na Gajdošovej ulici/, finišuje sa na Hasičskej 

zbrojnici.  

 

 

 

  

11. V rôznom poslanci hlasovali k informácii  z VSE. 

Hlasovanie: Za: 5,    Proti: 0,   Zdržal sa:  0    Neprítomní: 2 

Poslanci jednomyselne schválili vypracovanie dokumentácie k elektrickej prípojke na 

pozemkoch za záhradou p.Imricha Šoltýsa. 

 

12. V diskusii sa p.poslankyňa Mária Waksmanská informovala ako je to s Domom 

nádeje. Starosta ju informoval, že financie sú schválené, čaká sa na zmluvu. Starosta 

taktiež informoval poslancov o oprave strechy na ZŠ, oprave telecvične pri ZŠ, ako aj 

o modernizovaní špeciálnych učební v ZŠ. K územnému plánu obce sa spolu 

s poslancami stretne v teréne na tvári miesta. Po ukončení diskusie poslanec p.Milan 

Gdovin prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

 

13.  Po vyčerpaní programu riadneho zasadnutia OZ poďakoval starosta obce p.Jozef 

Kuziak prítomným poslancom za vykonanú prácu v obzvlášť náročnom roku roku 

2021, poprial im všetko dobré v pracovnom aj v osobnom živote v Novom roku 2022 

a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: .Šesták František.............................. 

 

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

 

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

 

 

V Marhani : .............................2021          


