
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

23.09.2022 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 obce/ďalej len HKO/ o výsledku kontroly. 

6. Organizácia Materskej školy v Marhani v školskom roku 2022/23.                                                           

 

7. Organizácia Základnej školy v Marhani v školskom roku 2022/23. 

8. Krátkodobý a terminovaný úver. 

 

9. Stanovisko HKO k dodržaniu podmienok úveru. 

10. Pietna slávnosť pri hrobke za účasti Gen. Konzulátu Maďarska 8.10.2022. 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. 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 5 

poslanci. Dvaja poslanci sa riadne ospravedlnili. Prítomní poslanci program zasadnutia 

jednomyselne schválili. 

 

 

 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Prusák Roman a Šoltýs Ján. 

 

Hlasovanie:   za: 5,  proti: 0,   zdržal sa: 0,  Neprítomní: 2 

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Romana 

Prusáka a Jána Šoltýsa.  

 

 



 

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

 

 

 

a za overovateľov zápisnice – p.Mgr.Motýľa Petra a p.Máriu Waksmanskú. 

 

 

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

zasadnutia OZ. 

 

 

5. Správu HKO predniesol osobne HKO Mgr.Jozef Kozák. Správa je prílohou tejto 

zápisnice a poslanci ju zobrali na vedomie. 

 

 

6. O organizácii Materskej školy v Marhani informovala prítomných poslancov 

riaditeľka MŠ Mgr.Ivana Vavreková. Jej správa bola vzatá poslancami na vedomie. 

 

 

 

7.  O organizácii Základnej školy v Marhani informovala p. Mária Waksmanská, ktorá   

zastúpila riaditeľku ZŠ Ing.Moniku Vojtekovú/PN/ . Jej správu takisto zobrali poslanci 

na vedomie. 

 

 

8. V bode 9. poslanci schvaľovali krátkodobý kondokorentný úver vo výške 25.000.-eur 

na financovanie prevádzkových potrieb obce na obdobie 12 mesiacov a termínovaný 

úver vo výške 45.000.-eur na financovanie investičných výdavkov obce v roku 2022. 

Oba úvery budú zabezpečené blankozmenkou obce spolu s dohodou o vyplňovacom 

práve k blankozmenke.. 

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

Poslanci   jednomyslene     schválili krátkodobý kondokorentný    úver vo výške           

25.000.-            eur, ako aj termínovaný úver vo výške 45.000.-eur. 

 

9.   Mgr.Ján Kozák poskytol stanovisko HKO k dodržaniu podmienok úveru. 

Skonštatoval, že obec je v dobrej finančnej kondícii a preto na základe schváleného 

záverečného účtu obce za rok 2021 v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách súhlasí s prijatím oboch úverov. Stanovisko HKO zobrali 

poslanci na vedomie. 

 

 

 

10. V bode 10 informoval poslancov o organizácii pietnej slávnosti pri miestnej hrobke. 

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

Poslanci jednomyselne schváli organizáciu pietnej slávnosti pri miestnej hrobke za 

účasti Generálneho konzulátu Maďarska a Csemadoku Košice dňa 8.10.2022. 

 

 

11.  V rôznom prítomní poslanci hlasovali o vypracovaní projektovej a rozpočtovej 

dokumentácie na rekonštrukciu budovy, súpisné číslo 33 za účelom zriadenia 

Zdravotného strediska/uznesenie č. 37/2022/, ďalej schvaľovali vypracovanie 

a podanie žiadosti o NFP cez plán obnovy a odolnosti prostredníctvom 

výzvy/uznesenie č. 38/2022/, v ďaľšom schvaľovali vypracovanie projektovej 

a rozpočtovej dokumentácie a podanie žiadosti o NFP z programu rozvoja vidieka na 



investičnú akciu: Výstavba a rekonštrukcia ciest, chodníkov a verejných 

priestranstiev/uznesenie č. 39/2022/, no a nakoniec schválili žiadosť predsedu výboru 

OcFK Marhaň zo dňa 20.09.2022 o navýšenie dotácie vo výške 3.000.-eur z dôvodu 

navýšenia nákladov na celkovú činnosť a fungovanie klubu, mládeže 

a dospelých/uznesenie č.40/2022/. 

Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0,  neprítomní: 2 

Poslanci jednomyselne schválili uznesenia č.37/2022, č.38/2022, č.39/2022 

a č.40/2022./Viď príloha tejto zápisnice/. 

 

 

 

12. V diskusii vystúpil starosta obce p. Jozef Kuziak. Poďakoval prítomným, ale aj 

neprítomným poslancom za vykonanú prácu počas celého funkčného obdobia, ktoré 

podľa jeho názoru bolo jedno z najťažších a to kvôli pandémii, ako aj teraz na záver 

kvôli vojne na Ukrajine a toho vyplývajúcej inflácii, či zvyšujúcich sa cien energií 

a nie len ich. Napriek ťažkej situácii, však ocenil poslancov, že svojím prístupom 

napomohli rozvoju obce. Po vyčerpaní tém diskusie a programu prečítal poslanec 

Milan Gdovin uznesenie. 

 

13. Na záver starosta obce p. Jozef Kuziak ešte raz poďakoval poslancom OZ nielen za 

dnešnú účasť, ale aj za štvorročnú prácu, ako aj za ich aktívny prístup a príspevky 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

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

 

          


