
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

30.06.2022 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. Záverečný účet obce za rok 2021. 

6. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce.                                                           

 

7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce. 

8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti. 

 

9. Nájomné zmluvy-zazmluvnenie pozemkov pod osídleniami MRK v obci Marhaň, 

z dôvodu vodného osobitného zreteľa. 

10. VZN 1/2022 Prejednanie žiadosti o preradenie do vyššieho finančného pásma na 

nákup pre materskú a základnú školu Marhaň. 

11. Príprava volieb do orgánov samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych 

krajov, termín volieb 29.10.2022. /určenie volebného obvodu, volebných okresov, 

volebných miestností, určenie počtu poslancov, určenie úväzku starostu obce Marhaň 

na nasledujúce volebné obdobie. 

12. Informácia starostu obce o investičných akciách a schválených projektoch na ďaľšie 

obdobie. 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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./Poslanec Šamko sa ospravedlnil pre zdravotné dôvody, poslanec Prusák 

došiel v priebehu zasadania./ Prítomní poslanci program zasadnutia jednomyselne 

schválili. 

 

 

 



 

 

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

Mária. 

 

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

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Ondreja 

Džalaja  a Máriu Waksmanskú.  

 

 

 

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

 

 

 

a za overovateľov zápisnice – pp.Mgr.Motýľa Petra a Šoltýsa Jána. 

 

 

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

 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 

Informáciu o záverečnom účte obce poskytla aj Ing. Monika Knišová, ako aj Hlavný 

kontrolór obce/ďalej len HKO/ Mgr.Jozef Kozák, ktorý poskytol prehľad celoročného 

hospodárenia obce/viď.príloha/, skonštatoval, že obec hospodári na dobrej úrovni, bez 

akýchkoľvek problémov spláca úvery a preto odporúča poslancom schváliť ZÚO bez 

výhrad. 

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0,  Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 /došiel poslanec Prusák/ 

Poslanci OZ jednomyselne schválili ZÚO bez výhrad 

 

6. Stanovisko HKO./viď vyššie v bode 5/Informáciu HKO zobrali poslanci na vedomie 

a je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

7.  V ďaľšom poslanci hlasovali o úprave rozpočtu/znovu v časti investície informovala 

Ing.Knišová./viď.príloha/ 

Hlasovanie:  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržal sa:  0/ , Neprítomní: 1 

Poslanci OZ jednomyselne schválili úpravu rozpočtu obce./Viď. príloha/. 

 

8. Mgr. Kozák, ako HKO predniesol svoju správu o kontrolnej činnosti. 

Správu/viď.príloha/ zobrali prítomní poslanci na vedomie. 

 

 

9. V bode 9. poslanci navrhli zazmluvniť pozemky pod osídleniami Marginalizovanej 

rómskej komunity/MRK/. Návrh 1.-euro za m2 ročne a prehodnotiť po 10 rokoch. 

Hlasovanie: Za: 6,   Proti: 0,  Zdržal sa : 0,  Neprítomní: 1 

      Poslanci jednomyslene schválili zazmluvnenie pozemkov pod osídleniami MRK. 

 

10.  Poslanci v ďaľšom schvaľovali VZN č. 1/2022 o príspevkoch a poskytnutí 

dotácie/preradenie do vyššieho finančného pásma/ v školských zariadeniach, 

konkrétne v Materskej škole a Základnej škole/viď. príloha/. 

Hlasovanie: Za: 6,  proti: 0,   zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 

Poslanci jednomyselne schválili VZN č.1/2022 o príspevkoch a poskytnutí dotácie 

v školských zariadeniach MŠ a ZŠ. 



 

 

 

11. V bode 11. poslanci schvaľovali prípravu volieb do orgánov samosprávy obce a voľby 

do orgánov samosprávnych krajov. Termín volieb je stanovený na 29.10.2022. Počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 až 2026 bude 7 

poslancov. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 až 2026 bude 

100%. 

Hlasovanie: Za: 6,   Proti: 0,  Zdržal sa:  0,  Neprítomní:  1 

Poslanci jednomyselne schváli prípravu volieb, ako aj počet poslancov a  rozsah 

výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 až 2026. 

 

 

12.  V bode 12 informoval starosta prítomných poslancov o projekte vodovodu na rómskej 

osade a na ulici na Dujave, ako aj o výstavbe komplet vodovodu a kanalizácie pre 

obec. Neuveritelne nás brzdí pri príprave projektu nariadenie, že prednosť majú obce 

nad 2.000 obyvateľov. Treba dúfať, že sa to v blízkej budúcnosti zmení. 

 

13. V rôznom starosta obce p. Jozef Kuziak ešte doplnil informácie čo ďalej so 

zdravotným strediskom/dolná stará škola/. Rokovania so zdravotnými expertami 

neustále prebiehajú a sú doťahované potrebné náležitosti a detaily. 

 

14. V diskusii poslanci konštatovali, že prioritou obce je výstavba bytoviek, aby mladé 

rodiny ostávali v našej obci a nehľadali ubytovanie v iných obciach. Starosta 

v diskusii doplnil, že sa finalizuje úprava okolia Obecného úradu a pripraví sa ďaľšie 

rozšírenie vybavenia detských zariadení/preliezky a.i./ v Materskej škole. Po 

vyčerpaní tém diskusie a programu prečítal poslanec Milan Gdovin uznesenie. 

 

15. Na záver starosta obce p. Jozef Kuziak poďakoval poslancom OZ za účasť na 

dnešnom zasadnutí, ako aj za ich aktívny prístup a príspevky a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

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

 

          


