
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 
16.12.2016 o 17.30 hod. v Marhani. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, piateho riadneho v r..2016 
 

1. Otvorenie 
2. Sľub nového poslanca p. Jána Šoltýsa 
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň 
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
5. Voľba návrhovej komisie 
6. Konsolidovaná výročná správa obce Marhaň za rok 2015 
7. Návrh plánu práce kontr .činnosti hlavného kontrolóra/ďalej len HK/ obce na 1.polrok 

2017 
8. Rozpočet obce Marhaň na rok 2017 a roky 2018,2019 

 
9. Schválenie kratkodobého úveru na projekt: Výstavba spoločných zariadení 

pozemkových úprav Marhaň a stanovisko HK obce Marhaň k dodržaniu podmienok 
k schvaľovanému úveru 

 
10. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 62, zapísaného na LV č.932 v kat. území obce 

Marhaň o výmere 511 m2/parkovisko pri nákupnom stredisku/ 
11. Návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 484, zapísaného na LV č.1062 v kat. území obce 

Marhaň. Vlastníci Jendroľová Helena r.Bandžáková1/2, MUDr. Šimončičová Viera 
r.Bandžáková1/4, MUDr. Hargašová Eva r. Bandžáková ¼. Podľa 

12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef.  
 

2. Z dôvodu zmeny trvalého bydliska došlo k zániku mandátu poslanca OZ 
Mgr.Dominika Džalaja. Starosta preto poprosil p. Jána Šoltýsa, aby zložil sľub 
poslanca, ktorý tak následne učinil. Po tomto slávnostnom akte starosta obce 
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a teda zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné./v priebehu zasadnutia OZ poslancov doplnil aj piaty poslanec p. 
Milan Remeta/. 

 
3. Tretím bodom programu bolo schvaľovanie programu OZ: 

 
Hlasovanie:   za: 4,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
  



 
 
 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia OZ. 
 
 
 

4. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka 
a za overovateľov zápisnice – p. Milana Bakaľára a p. Jána Šoltýsa 
 
Hlasovanie:      za:  4,  proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za 
overovateľov zápisnice p.Milana Bakaľára a p. Jána Šoltýsa 
 

5. Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p.Milana Gdovina, p. Milana Bakaľara 
a p. Jána Šoltýsa     
 
Hlasovanie:      za :  4,   proti:  0,    zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za členov návrhovej komisie pp. Milana Gdovina, 
Milana Bakaľára a Jána Šoltýsa. 
 
 
 

6. Konsolidovanú výročnú správu prezentovala p.Miháliková zo Spoločnej úradovne 
obcí okr.Bardejov. Poslanci túto správu zobrali na vedomie./viď.príloha/  

 
7. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK obce Marhaň na 1.polrok 2017. 

 
 

Hlasovanie:     Za:  4,  proti:  0,   zdržal sa:  0                                                                                           
Poslanci OZ jednohlasne schválili plán činnosti HK na 1. polrok 2017 

 
 

8. Schvaľovanie rozpočtu obce Marhaň na rok 2017 a roky 2018 a 2019 a stanovisko HK 
obce. 

 
Hlasovanie:    za :  5,     proti:  0,   zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili rozpočet obce na r.2017 a roky 2018, 2019 
 
 

9. Schvaľovanie krátkodobého terminovaného úveru. HK súhlasí so zobratím úveru do 
výšky 60% rozpočtu. Realizácia stavby marec až október 2017, obec znáša len úroky. 
Následne bude treba prijať VZN o spoplatnení ciest/Urbár a pod. – Bc.Goliáš/ 

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

 Poslanci OZ po prejednaní jednohlasne schválili krátkodobý termínovaný úver vo 
výške 498.654,05.-Eur na projekt: Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci 
Marhaň. 

 
 



 
 
 
 

10. Návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 62, zapísaného na LV č. 932 v katastr.území 
obce Marhaň o výmere 511m2. Jedná sa o pozemok na ktorom je momentálne 
parkovisko pre autobusy a autá a vlastníkom je Mária Maďarová/r.Pribulová/, Marhaň 
224. Podľa znaleckého posudku číslo 235/2016 je jeho cena 5.385,94.-Eur. 

 
Hlasovanie:    za:  5,   proti:  0,   zdržal sa:   0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili odkúpenie pozemku parc.č. 62, zapísaného na LV 
932 v katastr.území Marhaň za cenu 5.385,94.-Eur podľa znaleckého posudku.  
 

11. Návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 484, zapísaného na LV č.1062 v katastr.území 
obce Marhaň. Vlastníci Jendroľová Helena r.Bandžáková ½, MUDr.Šimončičová 
Viera r. Bandžáková ¼, MUDr.Hargašová Eva r.Bandžáková ¼. Podľa znaleckého 
posudku č. 235/2016 v cene 3.274,02.-Eur. 

 
Hlasovanie:   za: 5       proti:  0          zdržal sa:   0 
 
Poslanci OZ jednohlasne   schválili odkúpenie pozemku parc.č. 484, zapísaného na 
LV č.1062 v katastr.území obce Marhaň za cenu 3.274,02.-Eur podľa znaleckého 
posudku. 
 

      
12. V rôznom poslanci prejednali delegovanie poslanca za člena Rady Materskej školy. 

Poslanci hlasovali na základe návrhu starostu p.Kuziaka, aby sa delegátom stal 
Bc.Vladimír Goliáš. 

 
Hlasovanie:   za:  4        proti:  0        zdržal sa: 1  
 
Poslanci OZ kvalifikovanou väčšinou zvolili za člena Rady materskej školy v Marhani 
na nové funkčné obdobie Bc.Vladimíra Goliáša. 
 
Ďalej v rôznom informovali poslanci so starostom prítomných občanov o cenníku 
miestnych poplatkov za poskytované služby v obci Marhaň ktoré budú platné od 
r.2017. Ceny zostanú na rovnakej úrovni ako v minulosti, t.j. nebudú sa zvyšovať, 
rovnako tak ostanú aj zľavy pre miestnych občanov./viď príloha/ 
 

13. Diskusia zaznamenala tieto príspevky: 
Bc.Vladimír Goliáš v diskusii odporúčal uznesením prijať VZN o poskytovaní dotácii 
a ich prejednaní pre jednotlivé organizácie v obci/viď uznesenie/. Navrhol tiež, aby 
Základná škola bola oboznámená s tým, že musí finančne participovať pri riešení 
nakladania s odpadmi, nakoľko obec má už teraz vysoké náklady s nákupom pozemku 
na ktorom by sa mala nachádzať čistička. V ďaľšom vyzval na urýchlené riešenie 
nájmu za pozemky na rómskej osade, ako aj  platby za odpad, pretože Rómovia 
doposiaľ neplatia. 
Milan Bakaľár sa u starostu informoval o počte rómov na rómskej osade a aj 
o možnosti zaviesť na rómsku osadu vodovod. Starosta v odpovedi uviedol, že trvalý 
pobyt má asi 190 rómov a že na osade sa tohto roku inštalovali dve studne. 
Milan Remeta sa informoval o vyčistení priekopy/pošta-Eštvaník/. Problém sa bude 
riešiť hneď ako to dovolia klimatické podmienky. 
 
 



 
 
 
Zuzana Fedorová sa pýtala na odkúpenie svojho pozemku pri ihrisku. Obec má záujem 
o odkúpenie/v r.2017/ no nateraz sa využili finančné prostriedky na odkúpenie 
pozemkov v centre obci a pri ZŠ. 
 
 
 
 
Mária Lukáčová poďakovala za kvalitnejší rozhlas. Situácia sa zlepšila, no nie všade 
a bude treba doriešiť zlepšenie aj v iných častiach obce.  
Starosta informoval v diskusii prítomných poslancov a občanov o ďaľších problémoch 
a možnostiach ich riešenia. Informácie sa týkali prevedenej dezinfekcie na rómskej 
osade, možnosti využitia prípojky vody od Kalnišťa a Lužian, opravy Domu nádeje 
a výstavby spoločných zariadení PÚ vo vyššie spomínanom projekte. 
 
 
 
 
 
 

14. Člen návrhovej komisie p.Milan Gdovin prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia 
OZ/viď príloha/. 

 
Hlasovanie:    za:  5,  proti:   0,   zdržal sa:   0 
 
Poslanci OZ návrh uznesenia jednohlasne schválili. 
 

15. Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za vykonanú prácu v roku 
2016 a poprial im, ako aj prítomným občanom veselé Vianoce a šťastný Nový rok 
a zasadnutie OZ ukončil. 

 
 
 
 
Zapisovateľ: ............................... 
 
Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 
 
                      .............................. 
 
 
V Marhani : .............................2016 
 
          


