
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

11.09.2020 o 18.30 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. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly na OcÚ Marhaň. 

6. Záverečný účet obce Marhaň a rozpočtové hospodárenie za rok 2019                                                               

 

7. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019 

8. Čerpanie a úprava rozpočtu obce 

 

9. Organizácia Materskej školy v školskom roku 2020/21 

10. Organizácia Základnej školy v školskom roku 2020/21 

11. Schválenie krátkodobého úveru-obnovenie 

12. Stanovisko HK k dodržaniu podmienok k schvaľovanému úveru 

13. Zásobovanie pitnou vodou obcí Mikroregiónu Stredná Topľa z vodnej nádrže Stariná 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

 

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň za prísnych bezpečnostných opatrení v súvislosti so 

šírením nového koronavírusu a na základe nariadenia vlády SR a odporúčaní konzília 

odborníkov/dezinfekcia pred vstupom do miestnosti a jej vetranie, vzdialenosti medzi 

poslancami/ otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef. Konštatoval, že 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci./Poslanec  

Mgr.Motýľ Peter došiel v priebehu zasadnutia, rovnako tak aj zástupkyňa starostu 

p.Waksmanská, poslanec Šamko Vladislav je dlhodobo PN./ Prítomní poslanci 

program zasadnutia jednomyselne schválili. 

 

 

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

 

Hlasovanie:   za: 4,  proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Prusáka 

Romana  a Džalaja Ondreja.  



 

 

 

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

a za overovateľov zápisnice – pp.Šoltýsa Jána a Prusáka Romana. 

 

 

 

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

 

 

5. Správu o výsledku kontroly za HK obce Mgr.Kozáka/neprítomný pre PN/ prečítal 

starosta obce./viď príloha/. Správa bola poslancami zobratá na vedomie. 

 

6. Záverečný účet obce Marhaň predniesla ekonómka obce p.Miháliková./viď príloha/. 

 

Hlasovanie: Za 5/došiel poslanec Mgr.Motýľ/,  proti: 0,  zdržal sa : 0 

Poslanci jednomyselne schválili Záverečný účet obce Marhaň za rok 2019. 

 

7.  Poslanci  v ďaľšom jednomyselne schválili stanovisko HK obce k záverečnému účtu 

obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019.  

Hlasovanie: Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

 

 

8. Hlasovaním  poslanci OZ v Marhani vyjadrili súhlas s čerpaním a úpravou rozpočtu 

obce s výhľadom na apríl a jún 2021/záleží od výšky podielových daní/. 

Hlasovanie: Za: 5,  proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne schválili čerpanie a úpravu rozpočtu na r.2021. 

 

9. V bode 9. si poslanci vypočuli správu o činnosti Materskej školy v šk.r. 2020/21, ktorú 

im predniesla riaditeľka Mgr. Ivana Vavreková. Do školy nastúpilo 27 detí 

a vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu je predčasne hovoriť ako sa bude 

situácia vyvíjať ďalej. 

 

 

10.  Po Materskej škole nasledovala Základná škola a správu predniesla riaditeľka Ing. 

Monika Vojteková. Do školy nastúpilo 236 žiakov a v ďalej bude platiť to čo pri 

Materskej škole. S momentálnou situáciou doteraz nikto nemal žiadne skúsenosti. 

        

             

  

 

 

 

 

 

11. V ďaľšom poslanci OZ rokovali o schválení krátkodobého kontokorentného úveru vo 

výške 25.000.-eur na obdobie 12 mesiacov na financovanie opráv a údržby, 

prevádzkových nákladov a projektových prác. Tento úver bude zabezpečený 

biankozmenkou obce spolu s dohodou o vyplňovacom práve k biankozmenke. 

             Hlasovanie: Za : 6/došla p.Waksmanská/,  Proti: 0,   Zdržal sa : 0 

             Poslanci OZ jednomyselne schválili krátkodobý úver. 

 

            



 

12. Stanovisko HK obce Marhaň k dodržaniu podmienok k schvaľovanému úveru. 

Poslanci vzali na vedomie podporné stanovisko HK obce k dodržaniu podmienok 

k schválenému úveru. 

 

 

 

 

 

13. V ďaľšom rokovaní dostali poslanci informácie starostu obce o pripravovanom 

projekte zásobovania pitnou vodou obcí Mikroregionu Stredjná Topľa z vodnej nádrže 

Stariná, ako aj info o možnosti zapojenia sa do tohto projektu. 

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

Poslanci OZ jednomyselne schválili zapojenie obce Marhaň do projektu zásobovania 

pitnou vodou obcí mikroregiónu Strdná Topľa a spolupodieľanie sa na úhrade 

nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie. 

 

14. V rôznom poskytol starosta obce poslancom OZ ešte doplňujúce informácie týkajúce 

sa výstavby bytoviek s tým, že už na budúci rok by sa malo započať s realizáciou 

tohto projektu. Rovnako tak poskytol aj info o možnosti nákupu deväťmiestneho 

auta/aj preprava osôb, aj tovaru po vyňatí sedačiek/ na ktorý poskytuje ČSOB lízing.  

15. V diskusii poslanec p.Ján Šoltýs apeloval na starostu, aby sa pokúsil v spolupráci 

s Oragrom doriešiť prepojenie stráne s hlavnou cestou/vymeniť pozemky a pod./, 

nakoľko pri sceľovaní vznikol problém dotupnosti. Ďalej sa informoval, ako je to 

vrtom na vodu nad rómskou osadou. Podľa informácie starostu sa na vrte pracuje. 

Zástupkyňa starostu p.Mária Waksmanská navrhla pracovné stretnutie so zástupcom 

Oragra ohľadom problému s vyčistením priekopy pri mlyne, nakoľko má sama 

problém s tým, že dažďová voda neodteká, ale sa neustále vracia k jej pozemku. 

Po ukončení diskusie poslanec p.Milan Gdovin prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

16.  Na záver starosta p. Jozef Kuziak poďakoval poslancom OZ za vykonanú prácu 

v ťažkom období pandémie nového koronavírusu  a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Marhaň ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

V Marhani : ................................................2020 

 

          


