
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Marhaň, konaného dňa 15.02.2021 

o 16.00 hod. v miestnom kaštieli. 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesenia 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

6. Voľba hlavného kontrolóra na obdobie od 15.2.2021 do 14.2.2027 

7. Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Marhaň 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ otvoril starosta obce Marhaň 

p.JozefKuziak za prísnych bezpečnostných opatrení kvôli šíreniu nového 

koronavírusu/všetci prítomní mali prekryté horné dýchacie cesty, bol dodržaný 2 

metrový odstup a neustále sa vetralo/. Prvým bodom zasadnutia bolo schvaľovanie 

programu OZ. Prítomní podľa prezenčnej listiny, prítomní 6 poslanci, OZ je 

uznášaniaschopné./ospravedlnený poslanec Mgr.Motýľ Peter/. 

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

Poslanci OZ Marhaň jednomyselne schválili program zastupiteľstva. 

 

2. Za zapisovateľa určil starosta obce p.Františka Šestáka, za overovateľov zápisnice 

pp.poslancov Ondreja Džalaja a Romana Prusáka. 

 

3. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Šoltýs Ján, Gdovin Milan a Šamko 

Vladislav. 

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

Poslanci jednomyselne zvolili do návrhovej komisie poslancov Jána Šoltýsa, Milana 

Gdovina a Vladislava Šamka. 

 

4. V ďaľšom bode prebehla kontrola uznesení z posledného OZ konaného 17.12.2020. 

 

5. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti predniesol hlavný kontrolór obce 

Mgr.Kozák Jozef. Rok 2020 hodnotil ako jednoznačne najťažší v doterajšej činnosti 

kvôli koronakríze, napriek tomu ocenil fungovanie OZ, starostu obce a aparátu obce 

aj v tejto ťažkej dobe. V správe uviedol vyhodnotenie všetkých plánov kontrolnej 



činnosti v r. 2020, ako aj odborných stanovísk. /Správa kontrolóra je prílohou 

zápisnice a OZ ju berie na vedomie/. 

 

 

6. Tajným hlasovaním OZ prebehla voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie od 

15.2.2021 do 14.2.2027. Následnými hlasovaniami OZ hlasovalo o určení úväzku 

hlavnému kontrolórovi a súhlase vykonávať inú zárobkovú činnosť. 

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

Poslanci tajným hlasovaním zvolili za hlavného kontrolóra obce na obdobie od 

15.2.2021 do 14.2.2027 p. Mgr. Jozefa Kozáka. Následnými hlasovaniami 

jednomyselne určili hlavnému kontrolórovi obce úväzok vo výške 10,66% 

z pracovného času, ako aj súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti. 

 

7. Poslanci OZ v ďaľšom posudzovali žiadosť o dotáciu na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce Marhaň. 

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

Poslanci po preskúmaní zadania Územného plánu v súlade s ustanovením §11, odst.2 

stavebného zákona konštatovali, že je potrebné pokračovať v spracovaní Územného 

plánu obce Marhaň a preto jednomyselne súhlasili s obstaraním Územného plánu 

obce Marhaň. 

 

8. V rôznom starosta obce informoval na základe podnetu poslanca Jána Šoltýsa 

o plošnom testovaní v našej obci. Konštatoval, že zabezpečujeme testovací servis 

nielen pre našich občanov, ale aj pre ľudí z blízkeho okolia. Je to nutné hlavne pre 

zamestnancov škôl, ale aj dôchodcov/návšteva lekára a nutnosť testu/, či cestujúcich 

hromadnou dopravou a pod. V minulosti sa testovalo aj v spolupráci s políciou či 

armádou, teraz sa to zabezpečuje vlastnými silami. Starosta ocenil nápomocnosť 

rómskej občianskej hliadky. 

 

9. V diskusii poslankyňa p.MáriaWaksmanská znovu apelovala na využitie všetkých 

možností ako umožniť hlavne mladým ľuďom získať stavebné pozemky v obci, s čím 

súhlasili aj ostatní poslanci. Starosta obce im priblížil možnosti, ako aj informoval 

o najnovšej  situácii v príprave výstavby bytových jednotiek. 

 

 

10. Návrh na uznesenie prečítal poslanec p. Milan Gdovin. 

 

11. Po oboznámení sa s uznesením a po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta 

obce p. Jozef Kuziak poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ a zasadnutie 

ukončil. 

 

 



 

 

 

Zapisovateľ: František Šesták                                          Overovatelia: 

 

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

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