
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

13.09.2019 o 19.00 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. Organizácia Materskej školy v Marhani v školskom r.2019/2020. 

6. Organizácia Základnej školy v Marhani v školskom r.2019/2020. 

7. Informatívna správa hl.kontrolóra o kontrolnej činnosti a kontrole uznesení. 

8. Predloženie žiadosti o NFP . Výzva: Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry s kódom: OLZP-PO6-SC-611-2019-1. Pozemné komunikácie v obci 

Marhaň.                                                                   

 

9. Predloženie žiadosti o NFP. Výzva: MAS 079/7.4/1, zameranej na podopatrenie 

7.4./Dom smútku – oprava/. 

10. Predloženie žiadosti o NFP: Podpora výstavby, rekonštrukcia a dobudovanie 

futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021./oprava šatní na miestnom ihrisku/. 

 

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 5 

poslanci./Počas zasadania OZ doplnil aj poslanec Mgr.Motýľ/. 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Prusák Roman , Šoltýs Ján. 

 

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

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Romana 

Prusáka a Jána Šoltýsa.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

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

a za overovateľov zápisnice – p.Mária Waksmanská a Ondreja Džalaja. 

 

 

 

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

 

 

5. Správu o organizácii MŠ v Marhani podala poslancom riaditeľka Mgr.Vavreková. 

Konštatovala, že v školskom roku 2019/2020 je zapísaných 32 detí. V MŠ sú 

zamestnané 3 pedagogické pracovníčky, 1 kuchárka a 1 upratovačka. Na otázku 

poslanca Romana Prusáka ako to bude s prevádzkou MŠ počas prázdnin podala 

odpoveď, že musí byť najmenej 10 detí a že táto problematika sa bude riešiť tesne 

pred koncom školského roka. 

 

6. Správu o organizácii ZŠ v Marhani podala poslancom riaditeľka Ing.Vojteková. 

Zapísaných žiakov je 237 z toho 8 zahraničných. V dolnej špeciálnej škole sú 3 triedy 

a 18 žiakov. Postu zástupcu sa vzdal Mgr.Šoltýs Imrich a nahradil ho Mgr.Polča. 

Počet ped.zamestnancov klesol oproti minulému roku o jedného. Kvôli stravovaniu 

zadarmo sa musia spraviť určité zmeny, o ktorých bude zriaďovateľ oboznámený. 

Budú sa robiť aj určité zmeny na plynovej kotolni pod správnou budovou a zaviedla sa 

plynová prípojka do kuchyne. 

 

 

 

 

 

7. Z dôvodu neprítomnosti hl.kontrolóra obce bola poslancom daná na vedomie 

informatívna správa hl.kontrolóra o kontrolnej činnosti a kontrole uznesení. 

 

8. K bodu 8. Výzva o ľudských zdrojoch – oprava ciest, chodník ku miestnemu ihrisku, 

cesta k L.Dzurušovi a pod. Spoluúčasť 5% - Pozemné komunikácie v obci Marhaň. 

 

 

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

 Poslanci OZ jednomyselne schválili predloženie žiadosti o NFP, výzva: 

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-

PO6-SC-611-2019-1.  

        

             

  

 

 

 

 

 

9. K bodu 9. Jednalo sa o predloženie žiadosti zameranej na podopatrenie 7.4. a to 

oprava Domu smútku 

 

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

      Poslanci OZ jednomyselne schválili predloženie žiadosti o NFP. Výzva: MAS 

079/7.4/1, zameranej na podopatrenie 7.4. / Dom smútku – oprava/. 



            

 

10. K bodu 10. Predkladala sa žiadosť o NFP: Podpora výstavby, rekonštrukcia 

a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-21/oprava šatní na miestnom 

ihrisku. 

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

Poslanci OZ jednomyselne schválili predloženie žiadosti NFP, ktorý má poslúžiť na 

dobudovanie infraštruktúry miestneho športoviska./ihrisko/. 

 

 

 

11. V rôznom na návrh starostu hlasovali poslanci o schválení kondokorentného úveru vo 

výške 25.000.-eur. 

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

Poslanci OZ jednomyselne schválili vytvorenie kondokorentného účtu vo výške 

25.000.-eur. 

 

 

 

12. V diskusii starosta informoval poslancov o doručenej petícii časti rómskych 

spoluobčanov proti Miestnej občianskej hliadke. Petíciou sa OZ nebude zaoberať, 

nakoľko nespĺňala základne právne náležitosti a hliadka si doposiaľ plní úlohy celkom 

dobre a má sa za to, že spĺňa svoj zmysel, čo ale neznamená, že do budúcna je 

potrebné jej činnosť ešte vylepšiť. Úplne na záver informoval starosta poslancov 

o skutočnosti, že z obce odchádza evanjelický farár Mgr.Chalúpka a že symbolický 

ďakovný list za jeho doterajšiu činnosť mu pri posledných službách božích spolu so 

starostom odovzdajú aj poslanci p.Gdovin Milan a p.Šoltýs Ján. 

Po ukončení diskusie návrh na uznesenie prečítal p. Milan Gdovin. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

 

V Marhani : ..26.11.......2019 

 

          


