
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 
29.03.2019 o 18.30 hod. v miestnom kaštieli. 

 
 
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. Správa hlavného kontrolóra/ďalej HKO/ obce o výsledku kontroly OcÚ Marhaň za rok 

2018. 
6. Správa HK obce o výsledku kontroly OcÚ Marhaň v roku 2019. 
7. Návrh na odkúpenie pozemkov pod obecnými chodníkmi od VÚC Prešov. 
8. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Názov projektu: Miestna občianska 

a poriadková služba v obci Marhaň. Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra 
SR                                                                           

 
9. Investično-stavebné akcie v obci: Opatrenia 7.2. Úprava verejného priestranstva v obci 

Marhaň, 7.4. Rekonštrukcia KSB. Oprava a údržba objektov v obci. 
10. Rôzne. 
 

 
11. Diskusia 
12. 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. Zároveň navrhol doplniť program v rôznom o hlasovanie o smernici. 
Poslanci jednomyselne jeho návrh schválili. 

 
 

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Prusák Roman , Šamko 
Vladislav 

 
Hlasovanie:   za: 6,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Romana 
Prusáka a Vladislava Šamka.  
 
  
 
 



 
 
 
 
 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka 
a za overovateľov zápisnice – Jána Šoltýsa a Mgr.Petra Motýľa. 
 

 
 

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

5. Vystúpil HKO Mgr.Kozák so správou o výsledku kontroly OcÚ Marhaň za rok 2018. 
Správu zobrali poslanci na vedomie. /Viď príloha zápisnice/ 

 
6. V ďaľšom opätovne vystúpil HKO Mgr.Kozák a predniesol správu o výsledku 

kontroly uznesení v r. 2019. Aj túto správu zobrali prítomní poslanci na vedomie./Viď 
príloha zápisnice/. 

 
 

 
 
 

7. Poslanci v ďaľšom hlasovali o návrhu na odkúpenie pozemkov od VÚC Prešov pod 
obecnými chodníkmi. 

 
Hlasovanie:    za :  6,     proti:  0,   zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednomyselne schválili návrh na  odkúpenie-prevod pozemkov pod 
miestnymi chodníkmi od PSK Prešov za 1 Euro. 
 
 

8. Poslanci prerokovali rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Názov projektu: Miestna 
občianska poriadková služba v obci Marhaň. Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo 
vnútra SR. Jedná sa o poriadkovú hliadku, ktorú by mali tvoriť miestni rómovia/výber 
sa prevedie podľa dispozícii z ÚP/. Hliadka by zodpovedala za poriadok v obci 
a hlavne na rómskej osade/dochádzka detí do ZŠ a MŠ, riešenie problémov s túlavými 
psami, vypaľovanie suchej trávy, zákaz spaľovania plastov a pod./ Bol schválený 
nenávratný finančný príspevok vo výške 93.800.-eur. 

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

• Poslanci OZ jednomyselne schválili návrh na zriadenie miestnej občianskej 
hliadky    a návrh na výber vhodných kandidátov.  

        
             

  
 
 
 
 
 

9. Investično-stavebné akcie v obci, úprava verejného priestranstva v obci Marhaň, 
rekonštrukcia KSB, oprava a údržba objektov v obci. Poslanci hlasovaním schvaľovali 



zabezpečenie úverov na interierové práce vo vnútorných priestoroch Obecného úradu 
a výstavbu/opravu/ chodníka okolo Obecného úradu/plus autobusová zástavka/.  

 
Hlasovanie:  za: 5,    proti: 0,     zdržal sa :  1/Šamko/ 

      Poslanci  hlasovaním schválili opravu vnútorných priestorov Obecného úradu a KSB 
podľa V.O. a rozpočtovej dokumentácie v čiastke 49.251.-Eur s DPH z rozpočtu obce 
a investičný úver na rekonštrukciu chodníka pri OÚ okolo hlavnej cesty vo výške 
30.223,11.-Eur, podľa V.O. a projektovo rozpočtovej dokumentácie. 

 
10. V rôznom poslanci hlasovali za dočasnú možnosť pre občanov Marhane vyvážať 

konáre zo stromov na označenú dočasnú skládku za futbalové ihrisko, kde bude 
následne zmlčovaná. Schválené jednomyselne /6 poslanci za/. 
OZ v ďaľšom zobralo na vedomie smernicu č.1/2019 s tým, že sa počká na jej 
dopracovanie. 
 
 

11. V diskusii vystúpil starosta obce Jozef Kuziak a informoval poslancov o skutočnosti, 
že sa pripravuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku/ Základnej školy. Termín 
bude do začiatku prázdnin. Vrátil sa aj k neduhu našej obce a to k páleniu konárov 
a komunálneho odpadu na vlastných pozemkoch. Ako je vyššie uvedené, dočasne by 
s konármi nemal byť problém a apeloval na občanov, aby v žiadnom prípade nepálili 
iné materiály/hlavne gumené obaly/ je zabezpečený predsa separovaný zber a tak by 
s tým nemal byť problém. Po obci bude rozoslaný obežník k tejto problematike, obec 
nechce občanov finančne pokutovať, chce robiť výchovnú prevenciu , poprípade  
školenia s touto tématikou, tak aby aj v našej obci sme sa mohli pochváliť čistým 
a zdravým životným prostredím. 

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

a zasadnutie ukončil. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Zapisovateľ: ..Šesták František 
 
Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 
 
                      .............................. 
         
                      .............................. 
 
 
V Marhani : ..09.04.......2019 
 
          


