
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

13.12.2019 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň. 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ. 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Marhaň/ďalej len HK/ na I.polrok 

2020. 

6. VZN obce Marhaň č.2/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Marhani. 

7. VZN obce Marhaň č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

8. Cenník miestnych poplatkov za služby obce Marhaň od 01.01.2020.                                                                  

 

9. Rozpočet obce Marhaň na r. 2020, 2021 a 2022. 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému rozpočtu obce na roky 

2020,2021 a 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 6 

poslanci./Poslanec Šamko Vladislav ospravedlnený z dôvodu PNS./ Prítomní poslanci 

program zasadnutia jednomyselne schválili. 

 

 

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

Peter. 

 

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

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Džalaja 

Ondreja a Mgr.Petra Motýľa.  

 

 

 

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

a za overovateľov zápisnice – p.Šoltýsa Jána a p.Prusáka Romana. 



 

 

 

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

 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 poslancom predniesol hlavný 

kontrolór obce Mgr.Kozák Jozef. 

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

Poslanci jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2020. 

 

6. Poslanci hlasovaním jednomyselne  prijali VZN obce Marhaň č.2/2019  o určení 

školského obvodu ZŠ v Marhani. 

 

7.  VZN obce Marhaň č.3/2019 upravili poslanci miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Konečná suma pre pre občana sa stanovuje na 12.-eur na 

osobu za rok, pre podnikateľov na 28.-eur za rok. Poslanci zobrali na vedomie aj tú 

skutočnosť, že ani takto zvýšená suma nepostačuje na celkové pokrytie nákladov 

spojených s odvozom a likvidáciou odpadu a že obec stratu musí dodotovať.  

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

 Poslanci jednomyselne schválili VZN obce Marhaň č.3/2019 o miestnom 

poplatku za    komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

8. Hlasovaním určili poslanci aj cenník nových miestnych poplatkov za služby obce 

Marhaň od 01.01.2020. Pre rozsah cien týchto služieb bude cenník vyvesený na 

miestnej tabuli v budove OcÚ a bude prílohou tejto zápisnice. Poplatky budú 

samozrejme nižšie pre miestnych obyvateľov 

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

Poslanci jednomyselne schválili cenník nových miestnych poplatkov za služby obce 

Marhaň platných od 01.01.2020. 

 

9. K návrhu rozpočtu na rok 2020, ale aj na r.2021 a 2022 podala poslancom informácie 

p.Miháliková, odborná pracovníčka Spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov. 

 

 

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

 Poslanci OZ jednomyselne schválili rozpočet obce Marhaň na rok 2020 ako aj 

na rokz 2021 a 2022.  

        

             

  

 

 

 

 

 

10. Odborné stanovisko k predloženému rozpočtu obce predniesol HK obce p.Mgr.Jozef 

Kozák. Skonštatoval, že rozpočet je konsolidovaný a správne nastavený, odrážajúci 

potreby a možnosti obce. Jeho odborné stanovisko zobrali poslanci na vedomie. 

 

 

            

 



11. V rôznom zobrali poslanci na vedomie tieto informácie starostu obce: Informáciu 

o schválení žiadosti o NFP vo výške 10.000.-eur pre obec Marhaň, ktorá sa týka 

rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, t.j. opravy šatní na miestom 

ihrisku a informáciu o schválení žiadosti o NFP pre obec Marhaň a to stavebnú úpravu 

Hasičskej zbrojnice Marhaň vo výške 30.000.-eur. Na vedomie taktiež zobrali poslanci 

žiadosť p.Jarkovského Stanislava o odkúpenie časti obecného pozemku pri Materskej 

škole s tým, že bude potrebné spraviť konkrétnejší náčrt parcely, ako aj ďaľšie 

náležitosti. Ďalej poslanci jednomyselne schválili návrh starostu na zaslanie pomoci 

občanom postihnutých tragickými udalosťami. Pre občanov v obciach Koliňany 

a Jelenec/havária autobusu/ sa poskytne čiastka vo výške po 150.-eur a pre občanov 

Prešova postihnutých výbuchom plynu v bytovke čiastka vo výške 300.-eur. 

V ďaľšom poslanci jednomyselne schválili sumu 0,01.-eur za m2 určenú pre rímsko-

katolícku cirkev za zmluvu za prenájom pozemkov na 10 rokov pri dome nádeje, ktorá 

je potrebná k získaniu dotácie na opravu domu nádeje. Posledným hlasovaním 

poslanci jednomyselne schválili návrh na odkúpenie pozemkov pod plánovaným 

obecným chodníkom v sume 10.-eur za m2,  od J.Maďara po ihrisko. 

 

 

 

 

 

 

 

12. V diskusii prítomní poslanci prebrali aj možnosť zabezpečenia kultúrno spoločenskej 

akcie pre občanov spojenej s prípravou a poskytnutím zabíjačkových špecialít 

v priestoroch sály Obecného úradu, ako aj vonkajších priestoroch. Akcia by sa mala 

uskutočniť cez víkend v mesiaci február v termíne, ktorý bude občanom oznámený 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. V prípade neuskutočnenia tejto akcie vo vyššie 

uvedenom termíne, bude tento presunutý na iný termín/máj,jún/. Po ukončení diskusie 

návrh na uznesenie prečítal p. Milan Gdovin. 

 

13. Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a vykonanú prácu 

v roku 2019, poprial im veselé vianoce a šťastný Nový rok  a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

V Marhani : ..17.12.......2019 

 




