
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

  Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného 

dňa 24.09.2021 o 18.30 hod. v miestnom kaštieli. 
 

 

 

 

       PROGRAM: 

 

 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

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

zapisovateľa 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

5. Správa hlavného kontrolóra obce/ďalej len HKO/ o výsledku kontroly 

6. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2021-2025 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Marhaň za rok 2020 

8. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej uzávierky obce a overenia výročnej 

správy s účtovnou uzávierkou obce k 31.12.2020 

9. Organizácia Materskej školy/ďalej len MŠ/ v Marhani v školskom roku 2021/22 

10. Organizácia Základnej školy/ďalej len ZŠ/ v Marhani v školskom roku 2021/22 

11. Schválenie krátkodobého úveru – obnovenie 

12. Stanovisko HKO k dodržaniu podmienok k schváleniu úveru 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú 

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

Vladislav-PNS/ 

 

 

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

 

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

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

Milana a Šoltýsa Jána. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a za overovateľov zápisnice – pp.Mgr.Petra Motýľa a Prusáka Romana. 

 

 

 

 

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 Prusáka Romana a zároveň schválili 

program zasadnutia OZ. 

 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ    

 

Poslanci zobrali na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2021. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

6. V ďaľšom poslanci OZ schvaľovali komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 

2021-2025. 

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

Poslanci jednomyselne  schválili komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 

2021-2025. 

 

 

7. Starosta obce p.Jozef Kuziak v ďaľšom oboznámil poslancov OZ s Konsolidovanou 

výročnou správou obce Marhaň za rok 2020. Túto správu, „sumár“ zobrali poslanci na 

vedomie. 

 

 

 

 

 

8. V 8 bode programu zobrali poslanci na vedomie správu audítora z overenia 

individuálnej účtovnej uzávierky obce a overenia výročnej správy s účtovnou 

uzávierkou obce k 31.12.2020. 

 

 

 



 

 

 

 

9. O organizácii MŠ v Marhani v školskom roku 2021-2022 prišla poslancov 

poinformovať riaditeľka MŠ Mgr.Ivana Vavreková. Mimo iného bolo skonštatované, 

že napriek ťažkým časom oproti iným MŠ, marhanská fungovala, aj keď iné boli 

zavreté. Po vypočutí p.riaditeľky hlasovali poslanci o doplnení rady školy MŠ. Za 

člena bol navrhnutý Mgr.Peter Motýľ. 

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

Poslanci jednomyselne schválili Mgr.Petra Motýľa do rady školy MŠ. 

 

 

10. O organizácii ZŠ v Marhani v školskom roku 2021-2022 informovala 

p.Waksmanská/riaditeľka Ing.Monika Vojteková sa ospravedlnila z osobných 

dôvodov/. Po vypočutí informácii hlasovali poslanci o doplnení rady školy ZŠ. 

Navrhnutí boli: Mária Waksmanská, Gdovin Milan, Šoltýs Ján a Roman Prusák. 

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

Poslanci jednomyselne schválili Máriu Waksmanskú, Milana Gdovina, Jána Šoltýsa 

a Romana Prusáka do rady školy ZŠ. 

 

 

  

11. V ďalšom poslanci hlasovali o krátkodobom kontokorentnom úvere. 

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

Poslanci jednomyselne schválili krátkodobý kontokorentný úver vo výške 25.000.-Eur 

na obdobie 12 mesiacov na financovanie prevádzkových potrieb. Tento úver bude 

zabezpečený blankozmenkou obce spolu s dohodou o vyplňovacom práve k 

blankozmenke. 

 

12. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko HKO k dodržaniu podmienok 

k schvaľovanému úveru. HKO na základe schváleného záverečného účtu obce za rok 

2020 v zmysle § 17, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách súhlasil 

s poskytnutím krátkodobého kontokorentného úveru vo výške 25.000.-eur. 

 

13. V rôznom poslanci hlasovali k 3 bodom, ktoré boli na OZ predložené. 

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

Poslanci jednomyselne schválili vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie 

na rekonštrukciu objektu/šijacia dielňa súp.č. 33/ za účelom zriadenia zdravotného 

strediska a lekárne, ako aj so zabezpečením financovania výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. Ďalej 

poslanci jednomyselne schválili prijatie investičného úveru vo výške 20.400.-eur na 

krytie výdavkov súvisiacich s investičnou akciou „Územný plán Obce MARHAŇ“, 

ako aj na základe žiadosti Obecného futbalového klubu Marhaň schválili navýšenie 

dotácie pre futbalový klub na rok 2021 o čiastku 1.000.-eur. 

 

 

14. V diskusii starosta obce p.Jozef Kuziak odpovedal na položené otázky, ako aj 

informoval prítomných poslancov  o ďaľších zámeroch do budúcna, týkajúcich sa 

rozvoja obce. Už len detaily chýbajú k úplnému dokončeniu požiarnej zbrojnice, 

dokúpili sa skrinky na odevy a pod.,/časť zrekonštruovanej budovy bude slúžiť 

potrebám týkajúcich sa Malých obecných služieb/ budú sa dokončovať sociálne 

zariadenia na  ihrisku/vonku/, dokúpili sa koberce a ešte aj dokúpia do Materskej 

školy a pod. Po ukončení diskusie poslanec p.Milan Gdovin prečítal návrh na 

uznesenie. 



 

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

Kuziak prítomným poslancom za vykonanú prácu, popial im všetko dobré 

v pracovnom aj v osobnom živote a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

          


