
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 
21.09.2018 o 19.00 hod. v Marhani. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, tretieho riadneho v r..2018 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu schôdze Obecného zastupiteľstva 
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
6. Organizácia Základnej školy v Marhani v školskom roku 2018/2019 
7. Informatívna správa hlavného kontrolóra o kontrólnej činnosti 
8. Schválenie ŽoNFP s názvom: „Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň“ 

v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1., a 5% spolufinancovania z celkových 
oprávnených nákladov. 

9. Informácia o realizácii schválených investičných projektov v obci. 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie. 
13. Záver 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef. Na úvod 
privítal prítomných poslancov/zo 7 zvolených 5 prítomní a preto je zastupiteľstvo 
uznášania schopné/. Neskôr zasadnutie doplnil p.Milan Remeta. 

 
 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc.Goliáš, p.Nagajdová a  p.Gdovin 
 

Hlasovanie:   za: 5,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Bc.Goliáša Vladimíra, 
p.Nagajdovú Eriku a p.Gdovina Milana. 
 
  
 
 
 



 
 
 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka 
a za overovateľov zápisnice – p.Bakaľára Milana a p.Šamka Vladimíra. 
 
 
 
 
Hlasovanie:      za: 5,  proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za 
overovateľov zápisnice p.Milana Bakaľára a p.Šamka Vladimíra. 
 

4. Hlasovanie o schválení programu schôdze Obecného zastupiteľstva     
 
Hlasovanie: za 5, proti 0,  zdržal sa 0 
 
 
 

5. Kontrola uznesení z posledného marcového OZ v roku 2018. OZ berie na vedomie 
kontrolu uznesení z minulého Obecného zastupiteľstva, ako aj prijaté opatrenia k ich 
napĺňaniu s tým, že Bc.Goliáš upozornil na uznesenie č.56 a to zrušenie zmluvy 
s prevádzkovateľom Stacionára/starosta odpovedal, že už je to vybavené/ ako aj 
zverejniť právomoci starostu. 

 
6. Ing. Monika Vojteková, riaditeľka ZŠ v Marhani informovala o organizácii Základnej 

školy v školskom roku 2018/2019 ako aj novozriadenej Špeciálnej školy, ktorá bola 
zriadená pre deti z nášho školského obvodu, nakoľko Špeciálna škola v Giraltovciach 
bola zrušená. Poslanec Bc.Goliáš sa pýtal ako je to s príspevkom na žiaka, kontrolór, 
že čo bude s kuchyňou od 1.1.2019 a ako to bude s výdajom obedov. Príspevok na 
žiaka v Špeciálnej škole sa odvíja od stupňa postihnutia a školská kuchyňa je relatívne 
pripravená na zvýšený nápor stravníkov od 1.1.2019, porieši sa len čas výdaja obedov. 
Správu riaditeľky ZŠ berie OZ na vedemie. 

 
 
 

7. Informatívnu správu o činnosti za prvý polrok 2018 predniesol Hlavný kontrolór obce. 
Mgr.Kozák./viď príloha/. Správa bola vzatá na vedomie s pripomienkou Bc.Goliáša 
aby kontrolór kontroloval či je zápisnica zavesená na webovej stránke obce včas a či 
sú tam aj uznesenia. 

 
 
 
 

8. Poslancom bol starostom  predložený projekt ŽoNFP s názvom: „Miestna občianska 
poriadková služba v obci Marhaň v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a 5% 
spolufinancovania z celkových oprávnených nákladov. Jedná sa možnosť vytvoriť 
obecnú poriadkovú službu, ktorá by dohľadala na poriadok v obci. 
Hlasovanie:  Za: 6,   proti: 0,   zdržal  sa: 0 
Poslanci jednomyseľne udelili starostovi mandát na to, aby za obec Marhaň podal 
žiadosť na vyššie uvedený projekt, týkajúci sa miestnej poriadkovej služby. 
 
 
 



 
 
 

9. Informácia starostu obce o realizácii schválených investičných projektoch v obci 
obsahovala podrobnosti o práve prebiehajúcej akcii úpravy terénu pri budove 
Obecného úradu/chodníky/, ak aj  zateplenia, výmeny okien a pod. ako aj o možnosti 
opravy chodníka okolo celého areálu/od cesty/ v sume 28.000.-eur bez DPH, na ktorú 
bude vyhlásené výberové konanie. O možnosti opravy chodníka dal starosta 
poslancom hlasovať. 
Hlasovanie: Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 1/Bc.Goliáš/ 
Poslanci hlasovaním schválili opravu chodníka od cesty okolo areálu budovy 
Obecného úradu Marhaň. 
 
 
 
 

10. V rôznom informoval starosta obce o správe auditórky/viď. príloha/ a vypracovanej 
konsolidovanej výročnej uzávierke za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo berie správu 
audítorky na vedomie. V ďaľšom informoval starosta o tom, že novou riaditeľkou 
Materskej školy v Marhani sa na základe výberového konania stala Mgr. Ivana 
Vavreková a to od 1.9.2018. 
V rôznom sa o slovo prihlásila p.Motýľová za firmu Kaiser so žiadosťou o ukončenie 
nájmu k 30.09.2018 a zároveň doporučila schváliť žiadosť o prenájom firme OBUV 
ŠPECIÁL, s.r.o., ktorej majiteľ by plynule nadviazal na výrobu a tým pádom by 
udržal všetky pracovné miesta. Keďže s preberaním firmy sú spojené určité problémy 
a finančné náklady, požiadala nová firma OBUV ŠPECIÁL, s.r.o. o nemennosť výšky 
nájmu počas rozbehu v prvých mesiacoch. 
Hlasovanie: Za : 6, proti: 0,  zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním jednomyselne schválili prenájom obecnej budovy firme OBUV 
ŠPECIÁL, s.r.o., od 01.10.2018, s tým, že výška nájmu sa nebude meniť do konca 
roka 2018 a prípadnú úpravu prejedná už nové zastupiteľstvo. 
P. Melánia Prusáková podala ústnu žiadosť na možnosť zriadenia tipovacieho 
automatu NIKE v ich rodinnej prevádzke/cukráreň/. 
Hlasovanie: Za : 6,  Proti: 0,  zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním jednomyselne súhlasili so žiadosťou p.Melánie Prusákovej. 
 
     

11. Do diskusie sa zapojil Stanislav Jurko, ktorý kritizoval momentálne prevádzané práce 
pri budove obecného úradu. Starosta mu vysvetlil, že schválený projekt je len na určité 
úpravy a obec nemôže svojvoľne projekt meniť, lebo by sa platila pokuta. Stanislav 
Jarkovský kritizoval nezmyselne umiestnenú značku pri hornej škole a navrhol ju 
odstrániť. Návrh na zriadenie rozhlasovej prípojky, ako aj svetla pri Duždových, 
Oragre a firme Mihňak zobralo zastupiteľstvo na vedomie s tým, že rozhodne nové 
zastupiteľstvo, ako aj prevedenie korýtkovej priekopy za Barnášom, Juríkovou atď. 
Poslanec Vladislav Šamko v diskusii podotkol, že aj keď hlasoval za rovnaký nájom 
pre novú firmu miesto firmy Kaiser je za to, aby sa vychádzalo v ústrety hlavne 
domácim obyvateľom ako aj podnikateľom. Poslanec Vladimír Goliáš navrhol 
doriešiť zvody na budove starej školy, plus násyp. V odpovedi starosta prehlásil, že už 
sa to rieši a že problém je už takmer vyriešený. 

 
 
 
 

 
 



12. Návrh na uznesenie prečítala p.Erika Nagajdová./viď príloha/ 
 
Hlasovanie:   za: 6,   proti:   0,    zdržal sa:  0 
  
Poslanci uznesenie zo zasadnutia OZ obce Marhaň jednomyselne schválili. 
 
 
 
 
 

13. Na záver si zobral slovo starosta p.Kuziak. Poďakoval poslancom za spoluprácu 
v roku 2018 a celkovo za celé štvorročné volebné obdobie a obecné  zastupiteľstvo 
ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: .Šesták František.............................. 
 
Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 
 
                      .............................. 
 
 
V Marhani : .............................2018 
 
          


