
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

30.06.2021 o 18.00 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. Schválenie záverečného účtu obce. 

6. Čerpanie a úprava rozpočtu obce.                                                           

 

7. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce. 

8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti. 

 

9. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2021. 

10. Schválenej VZN Obce Marhaň č.2/2021 o verejnom poriadku na území obce. 

11. Ţiadosť o NFP s výzvou „Pokračovanie Miestnej občianskej poriadkovej 

sluţby/MOPS/ v obci Marhaň“. 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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, ţe 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci./Poslanec  

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

ospravedlnil. Prítomní poslanci program zasadnutia jednomyseľne schválili. 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Šoltys Ján a Dţalaj Ondrej. 

 

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

Poslanci OZ jednomyseľne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Jána 

Šoltysa  a Dţalaja Ondreja.  

 



 

 

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

a za overovateľov zápisnice – p. Dţalaja Ondreja a Prusáka Romana. 

 

 

 

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

 

 

5. Schválenie záverečného účtu obce, ďalej len ZÚO/predniesla p. Miháliková zo 

Spoločnej úradovne/. 

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

Poslanci jednomyseľné schválili ZÚO. 

 

6. Čerpanie a úprava rozpočtu obce Marhaň predstavila ekonómka obce p. 

Miháliková./viď príloha/. 

 

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

Poslanci jednomyseľne schválili čerpanie a úpravy rozpočtu obce. 

 

7.  Poslanci  v ďalšom vzali na vedomie stanovisko HK k ZUO. /viď. príloha/ 

 

8. V ďalšom zobrali poslanci na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 

činnosti./viď. príloha/ 

 

9. V bode 9. predstavil HK obce plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. Tento plán 

poslanci jednomyseľne 6 hlasmi schválili. 

 

 

10.  Poslanci v ďalšom schvaľovali VZN obce Marhaň č.2/20212/viď.príloha/, ktoré sa 

bude týkať verejného poriadku na území obce. 

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

Poslanci jednomyseľne schválili VZN Obce Marhaň č.2/2021 o verejnom poriadku na 

území obce. 

        

             

  

 

 

 

 

 

11. Dôleţitý jedenásty bod programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa týkal 

Ţiadosti o NFP s výzvou“ Pokračovanie Miestnej občianskej poriadkovej sluţby 

v obci Marhaň“. Po dôleţitých informáciách od starostu obce a doporučení HK obce 

bude MOPS pokračovať v ďalšej činnosti. 

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

       Poslanci jednomyselne schválili pokračovanie MOPS v obci Marhaň. 

 

12. V rôznom poslanci jednomyselným hlasovaním zrušili galériu a múzeum ľudového 

umenia, ako aj Obecné kultúrne stredisko. 

 

 

 



 

 

13. V diskusii poslanci jednoznačne apelovali rozšíriť bytovú výstavbu v obci a navrhli 

starostovi, aby zariadil vypracovanie štúdie bytových jednotiek v Starej ZŠ. Po 

ukončení diskusie p. Milan Gdovin prečítal uznesenie zo zasadnutia OZ. 

 

 

 

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

v azda najťaţšom období ţivota obce  kvôli koronakríze a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Marhaň ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

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

 

          


