
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

20.12.2022 o 17.30 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. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Marhaň /ďalej len HKO/ na prvý 

polrok 2023. 

6. Stanovisko HKO Marhaň k predloţenému rozpočtu obce na rok 2023.                                                           

 

7. Rozpočet obce Marhaň na rok 2023, 2024, 2025.. 

8. VZN obce Marhaňč.2/2023 o príspevkoch o poskytnutí dotácie v školských 

zariadeniach. 

 

9. VZN obce Marhaň č.3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

10. Delegovanie členov do rady MŠ a ZŠ v Marhani 

11. Zriadenie komisií pri OcZ obce Marhaň. 

12. Komunitný plán sociálnych sluţieb v obci na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 

2030. 

13. Rôzne/diskusia/. 

 

14. Záver. 

 

 

 

 

 

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

Konštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní všetci 

poslanci. Poslanci následne program zasadnutia jednomyselne schválili. 

 

 

 

 

 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing.Horák Slavomír, Ján Lukáč a Slavomír 

Oravec. 



 

Hlasovanie:   za: 7,  proti: 0,   zdrţal sa: 0,  

Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Ing. Slavomíra Horáka, Jána 

Lukáča a Slavomíra Oravca..  

 

 

 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – Františka Šestáka  

a za overovateľov zápisnice – .Mgr.Motýľa Petra a Milana Bakaľára. 

 

 

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

zasadnutia OZ. 

 

 

5. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 osobne predloţil HKO Mgr.Kozák. 

Hlasovanie: Za: 7,  Proti: 0,  Zdrţal sa: 0 

Poslanci jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2023.  

 

6. HKO Mgr. Jozef Kozák prítomným poslancom predloţil stanovisko k navrhovanému 

rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025, ktorý obdrţali v písomnej 

forme. Rozpočet doporučil schváliť bez výhrad na rok 2023 a vziať na vedomie na 

roky 2024 a 2025. 

 

 

 

7.  V siedmom bode schvaľovali poslanci najdôleţitejší bod rokovania a to rozpočet na 

rok 2023, s výhľadom na roky 2024 a 2025. Je treba podotknúť, ţe mimo hlasovania 

za celý rozpočet komplet, hlasovali poslanci jednotlivo za návrh dotácii pre 

Evanjelickú cirkev a.v. vo výške 1.000.-eur, pre Katolícku cirkev vo výške 1.000.-eur, 

pre Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 300.-eur, pre Obecný futbalový klub vo výške 

13.000.-eur, pre Jednotu dôchodcov vo výške 500.-eur, pre Stolnotenisový klub vo 

výške 400.-eur a pre Ţenskú folklórnu skupinu vo výške 300.-eur. 

Hlasovanie: Za : 7,  Proti: 0,  Zdrţal sa : 0 

Poslanci jednomyselne schválili rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024                   

a 2025, ako aj výšku dotácií pre organizácie v obci na rok 2023. 

 

8. VZN obce Marhaň č.2/2023 o príspevkoch a poskytnutí dotácie v školských 

zariadeniach  

Hlasovanie: Za: 7,   Proti: 0  Zdrţal sa : 0 

Poslanci   jednomyselne     schválili VZN č.2/2023 o príspevkoch a poskytnutí dotácie 

v školských zariadeniach v zmysle navrhnutých zmien. 

 

9.  VZN obce Marhaň č.3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Hlasovanie:  Za : 7,  Zdrţal sa: 0,   Proti:  0 

Poslanci jednomyselne schválili VZN obce Marhaň č. 3/2023 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občania/fyzické osoby/ 15.- eur za 

osobu, podnikatelia/právnické osoby/ 31.-eur za osobu. Dane z nehnuteľností a za 

psov ostávajú nezmenené. 

 

10. Návrh na delegovanie členov do rady ZŠ: Mária Waksmanská, Ing.Slavomír Horák, 

Mgr. Peter Motýľ, Ján Lukáč. Návrh na delegovanie člena do rady MŠ: Beáta Špirlová 

Hlasovanie: Za:7,   Proti: 0,  Zdrţal sa:  0,  



Poslanci jednomyselne schválili do rady ZŠ Máriu Waksmanskú, Ing.Slavomíra 

Horáka, Mgr.Petra Motýľa a Jána Lukáča. Do rady MŠ bola jednomyselne schválená 

Beáta Špirlová. 

 

 

 

 

11.  Zriadenie komisií pri OcZ obce Marhaň. Návrh pre Komisiu verejného poriadku 

a ţivotného prostredia: Slavomír Oravec – predseda, Milan Gdovin, František Šesták-

členovia. Návrh pre Komisiu pre školstvo kultúru a šport: Ing.Slavomír Horák-

predseda, Beáta Špirlova, Mgr.Peter Motýľ, Mária Waksmanská, Milan Gdovin-

členovia. 

Hlasovanie: Za: 7, proti: 0, zdrţal sa: 0,  

Poslanci jednomyselne schválili zriadenie Komisie verejného poriadku a ţivotného 

prostredia v zloţení, Slavomír Oravec-predseda a Milan Gdovin a František Šesták-

členovia a Komisie pre školstvo kultúru a šport v zloţení, Ing.Slavomír Horák – 

predseda, Beáta Špirlová, Mgr.Peter Motýľ, Mária Waksmanská a Milan Gdovin – 

členovia. 

 

 

 

12. Komunitný plán sociálnych sluţieb v obci na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 

2030. 

Hlasovanie: Za : 7,  Proti: 0,  Zdrţal sa : 0 

Poslanci jednomyselne schválili Komunitný plán sociálnych sluţieb v obci na roky 

2021-2027 s výhľadom do roku 2030. 

 

 

13. V rôznom/diskusii/ upozornil poslanec Milan Bakaľar na problém ističov v bývalej 

firme Kaiser, ako aj na problémy s osvetlením v obci. Poslanec Slavomír Oravec sa 

pýtal, či nie je moţnosť prerobiť priestory dolnej školy na byty. Starosta poďakoval 

poslancom za podnety s tým, ţe ich preverí, prípadné nedostatky odstráni a predostrie 

riešenia. Po vyčerpaní všetkých tém programu prečítal poslanec Ing. Slavomír Horák 

uznesenie. 

 

14. Na záver OZ starosta obce p. Jozef Kuziak poďakoval prítomným poslancom za 

úspešné zvládnutie prvej skúšky a to schválenie rozpočtu, poprial im šťastné a veselé 

vianočné sviatky a šťastný Nový rok. Následne zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

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

 

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

         

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

 

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

 



          


