
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

  Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, 

konaného dňa 25.11.2022 o 18.00 hod. v miestnom kaštieli. 
 

 

 

 

       PROGRAM: 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Marhaň. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

            

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Poverenie zástupcu starostu obce. 

10. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. 

11. Určenie platu starostu obce. 

12. Schválenie sobášiacich a sobášnych dní. 

13. Schválenie poslanca na zvolávanie  Obecného zastupiteľstva. 

14. Záver. 

 

 

 

 

1. Ustanovujúce zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol  starosta obce p. Kuziak 

Jozef. Na úvod privítal novozvolených poslancov, končiacich poslancov, predsedkyňu 

volebnej komisie Ing. Hajdovú Janu, Hlavného kontrolóra obce Mgr.Kozáka 

a prítomných obyvateľov obce. . 

 

 

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

zápisnice určil pp.Jána Lukáča a Mgr.Petra Motýľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Predsedkyňa volebnej komisie Ing.Hajdová Jana oznámila konečné výsledky volieb na 

starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Novým starostom obce Marhaň sa 

stal p.Jozef Kuziak s počtom hlasov 205, na druhom mieste skončila Mgr.Jana 

Kalhousová s počtom hlasov 86 a na treťom mieste Mgr.Jaroslava Plavčanová 

s počtom hlasov 55. Obecnými poslancami sa stali: Mária Waksmanská s počtom 

hlasov 189, Beáta Špirlová s počtom hlasov 147, Ing.Slavomír Horák s počtom hlasov 

128, Mgr.Peter Motýľ s počtom hlasov 113, Ján Lukáč s počtom hlasov 106, Slavomír 

Oravec s počtom hlasov 103 a Milan Bakaľar s počtom hlaso 98. Náhradníkmi sa 

stali:/za menom počet hlasov/ Bc.Vladimír Goliáš/97/, Zuzana Kočišová/90/, Stanislav 

Jarkovský/81/, Róbert Cina /75/, Milan Gdovin/73/, Bc.Martin Šoltýs/54/, Vladimíra 

Kožlejová/50/, Martin Jeleň/42/, Pavol Juhás/40/. 

 

 

 

 

 

 

4. Novozvolený starosta obce p. Jozef Kuziak zložil predpísaným spôsobom sľub 

starostu obce. 

 

5. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Marhaň zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

6. V ďaľšom vystúpil starosta obce. Zablahoželal novozvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva a vyslovil prianie, aby sa im naplnili ich plány, s ktorými išli do volieb, 

hlavne skvalitniť rozvoj našej obce a zvýšiť životnú úroveň jej obyvateľov. Povedal, 

že to nebude jednoduché, pretože v susednom štáte zúri vojna, energetická kríza 

nepovedala ešte posledné slovo a ani situácia na našej vnútropolitickej scéne nie je 

jednoduchá. Starosta však vyslovil presvedčenie, že spoločným úsilím a poctivou 

prácou nájdu nakoniec tie najlepšie riešenia na spravovanie našej obce. Na záver 

svojho vystúpenia poďakoval za prácu končiacemu poslancovi p.Jánovi Šoltýsovi 

a odovzdal mu pamätnú plaketu obce. Pán Ján Šoltýs sa starostovi srdečne poďakoval 

a ocenil vzájomnú spoluprácu starostu a končiaceho zastupiteľstva v predchádzajúcom 

štvorročnom období. 

 

 

 

 

 

 

7. V bode 7 hlasovali poslanci za program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:  Za : 7,   Proti: 0,   Zdržal sa: 0     

Poslanci jednomyselne schválili program ustanovujúceho zastupiteľstva.  

 

 

 

  

8. Do návrhovej komisie navrhol starosta obce Ing.Slavomíra Horáka, Slovomíra Oravca 

a Jána Lukáča. 

Hlasovanie: Za: 7,    Proti: 0,   Zdržal sa:  0     

Poslanci jednomyselne schválili do navrhovej komisie Ing.Slavomíra Horáka, 

Slavomíra Oravca a Jána Lukáča. 



 

9. Za svojho zástupcu poveril starosta obce Jozef Kuziak p. Máriu Waksmanskú. Toto 

poverenie zobrali poslanci na vedomie. 

 

 

 

10.  Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. 

Do tejto komisie boli navrhnutí: Beáta Špirlová, kandidujúca za KDH, Slavomír 

Oravec, kandidujúci za HLAS a Milan Bakaľár kandidujúci za SMER-sociálna 

demokracia. 

Hlasovanie:  Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne chválili zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri                  

výkone verejných funkcionárov v zložení Beáta Špirlová, Slavomír Oravec a Milan 

Bakaľár. 

 

 

11. Určenie platu starostu obce. Hlasovaním určilo Obecné zastupiteľstvo plat starostovi 

obce p. Jozefovi Kuziakovi ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 

2021 a násobku 1,83% podľa § 4 odst. 1. a v súlade s § 4 citovaného zákona zvýšilo 

o 10 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie: Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa : 0 

Poslanci jednomyselne určili plat starostovi obce Jozefovi Kuziakovi v zmysle § 4 

ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

12. Schvaľovanie sobášiacich a sobášnych dní. Návrh na sobášiacich: Jozef Kuziak 

a Mária Waksmanská. Sobášne dni: štvrtok a sobota. 

Hlasovanie: Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyselne hlasovaním schválili sobášiacich a to Jozefa Kuziaka a Máriu       

Waksmanskú a za sobášne dni schválili štvrtok a sobotu. 

 

13. Schválenie poslanca na zvolávanie Obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: Za : 7,  Proti:  0,  Zdržal sa:  0 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Ing. Slavomíra Horáka k zvolávaniu 

a vedeniu obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 5 

tretia a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

14. Na úplný záver slávnostného ustanovujúceho zasadnutia si zobral opäť  slovo starosta 

obce p.Jozef Kuziak, poprial prítomným všetko dobré a novozvoleným poslancom 

veľa elánu do práce v zastupiteľstve. Následne zasadnutie ukončil. 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

          


