
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

17.12.2020 o 17.00 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. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce/HK/ od 1.1.2021 do 

31.1.2021. 

6. Rozpočet obce Marhaň na rok 2021 a s výhľadom na roky 2022 2023.                                                             

 

7. Stanovisko HK k predloženému rozpočtu obce Marhaň na rok 2021 a roky 2022, 

2023. 

8. Schválenie dodatku č.1/2020 ku VZN č.6/2015 o financovaní originálnych 

kompetencií obce Marhaň na úseku školstva 

 

9. Vyhlásenie výberového konania na HK a schválenie úväzku HK obce. 

10. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej uzávierky obce k 31.12.2019 

a Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej uzávierky obce a overenia 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou uzávierkou k 31.12.2019. 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. 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 5 poslanci./Poslanec  

Mgr.Motýľ Peter došiel v priebehu zasadnutia,  poslanec Šamko Vladislav je 

dlhodobo PN./ Prítomní poslanci program zasadnutia jednomyselne schválili. 

 

 

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

Ondrej. 

 



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

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, 

Waksmanskú Máriu  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. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK od 1.1.2021 do 31.1.2021/končí sa volebné 

obdobie/ za HK obce Mgr.Kozáka/neprítomný pre PN/ prečítal starosta obce./viď 

príloha/.  

Hlasovanie: Za 6:/došiel Mgr.Motýľ/ Proti: 0,  zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne schválili plán práce HK od 1.1.2021 do 31.1.2021 

 

6. Rozpočet obce Marhaň predstavila ekonómka obce p.Miháliková./viď príloha/. 

 

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

Poslanci jednomyselne schválili Rozpočet obce Marhaň za rok 2021. 

 

7.  Poslanci  v ďaľšom vzali na vedomie stanovisko HK k predloženému rozpočtu obce 

na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Stanovisko prezentuje rozpočet ako 

vyrovnaný a zodpovedný.  

 

 

 

 

8. Hlasovaním  poslanci OZ v Marhani schválili dodatok č.1/2020 ku VZN č.6/2015 

o financovaní originálnych kompetencií obce Marhaň na úseku školstva. 

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

Poslanci jednomyselne schválili dodatok č.1/2020 ku VZN č.6/2015 o financovaní 

originálnych kompetencií obce Marhaň na úseku školstva. 

 

9. V bode 9. starosta obce informoval prítomných poslancov o vyhlásení výberového 

konania na funkciu HK. Výberové konanie bude/ak pandemická situácia dovolí/ 

28.1.2021. Voliť sa bude tajným hlasovaním. 

 

 

10.  Poslanci v ďaľšom vzali na vedomie správu audítora  z overenia individuálnej 

účtovnej uzávierky obce k 31.12.2019 a Správu audítora z overenia konsolidovanej 

účtovnej uzávierky obce a overenie konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou uzávierkou k 31.12.2019. 

        

             

  

 

 

 

 

 



11. V rôznom na základe informácie/správa od Ing.Ľubomíra Fila/ starostu obce 

p.Kuziaka  hlasovali poslanci o predĺžení platnosti PHSR/program hospodárského 

a sociálneho rozvoja/ a zároveň uložili starostovi obce podpísať memorandum 

o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie – stretegicko-

plánovacieho regiónu „ŠARIŠ“. 

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

       Poslanci jednomyselne schválili predĺženie platnosti PHRSR Obce Marhaň do      

 31.12.2022. 

 

12. V diskusii sa poslanci, konkrétne p.Waksmanská a p.Šoltys vrátili s pripomienkami 

k jesennému zastupiteľstvu a pripomenuli potrebu priebežnej výstavby miestnych 

komunikácii k perspektívnym stavebným pozemkom s cieľom udržať v obci mladé 

rodiny. Poslanec Ján Šoltys taktiež apeloval na možnosť využitia projektov spojených 

s recykláciou stavebných sutín, ktoré podľa neho majú veľké využitie. Po ukončení 

diskusie p. Milan Gdovin prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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

v azda najťažšom období pôsobenia činnosti Obecného zastupiteľstva kvôli pandémii 

nového koronavírusu, poprial napriek všetkým problémom poslancom radostné 

vianoce a veľa šťastia a zdravia v Novom roku  a zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

obce Marhaň ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

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

 

          


