
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 
30.03.2017 o 18.30 hod. v Marhani. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, prvého riadneho v r..2017 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu schôdze Obecného zastupiteľstva 
5. Kontrola uznesenia 
6. Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 
7. Žiadosť ZŠ Marhaň 
8. Schválenie projektu 

 
9. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu 

 
10. Diskusia 
11. Rôzne 
 

 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 

 
 
1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef.  
 
 
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Nagajdová Erika, Bakaľár Milan a Šoltýs Ján 
 

Hlasovanie:   za: 4,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
Poslanci OZ jednohlasne do návrhovej komisie zvolili P.Eriku Nagajdovú, p.Milana 
Bakaľára a p.Jána Šoltýsa.  
 
  
 
 
 
 
 
 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka 
a za overovateľov zápisnice – p. Erika Nagajdová a p. Bc.Goliáš Vladimír 
 



Hlasovanie:      za:  4,  proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za 
overovateľov zápisnice p.Eriku Nagajdovú a p. Bc.Goliáša Vladimíra 
 

4. Hlasovanie o schválení programu schôdze Obecného zastupiteľstva     
 
Hlasovanie: za 4 /Bc.Goliáš s výhradami/, proti 0,  zdržal sa 0 
Poslanci jednohlasne hlasovali za program OZ. 
 
 

5. Kontrola uznesenia – OZ berie na vedomie uznesenia z bývalého zasadnutia 
OZ/16.12.2016/ 

 
6. Predloženie správy o kontrolnej činnosti za r.2016. Správu predložil hlavný kontrolór 

obce p. Mgr.Kozák./viď príloha/. Správa sa berie len na vedomie, neschvaľuje sa. 
 

 
 
 
 
7. Riaditeľka ZŠ Mgr.Vojteková požiadala OZ  o schválenie projektu na rekonštrukciu 

odborných učební v areáli ZŠ./dodatočne došiel poslanec p.Milan Remeta/ 
 

Hlasovanie:    za :  5,     proti:  0,   zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili projekt rekonštrukcie učební ako aj finančnú 
spoluúčasť obce. 
 
 

8. Poslanci OZ najprv hlasovaním zrušili uznesenie č.17 zo dňa 16.12.2016 a po následnom 
stanovisku HK/viď.príloha/ nanovo hlasovali za schválenie úveru. 

        
            Hlasovanie za zrušenie uznesenia:   za:  5,   proti:  0,   zdržal sa:   0                                  
            Nové hlasovanie po stanovisku HK obce: za: 5,  proti: 0,   zdržal sa : 0 

  
 
 
 
 
 
 
9. Poslanci OZ hlasovaním rozhodli o schválení nového projektu na rekonštrukciu budovy 

OcÚ. 
 

Hlasovanie:    za:  5,   proti:  0,   zdržal sa:   0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili podanie nového projektu na rekonštrukciu budovy 
Obecného úradu.  
 
 
 

10. Diskusia zaznamenala tieto príspevky: 
Bc.Vladimír Goliáš  -  doriešiť poplatky za smeti na rómskej osade/problém je, že je 
viac rodín na jednom čísle/, ďalej navrhol spraviť solídny statický posudok na 



rozostavanej materskej škôlke a následne rozhodnúť ako ďalej, pri žiadosti 
p.Dvorského postupovať tak, že zriadiť vecné bremeno len za odplatu a navrhol tiež, 
aby športový klub/OcFK Marhaň/ do najbližšieho zasadnutia OZ predložil 
vyúčtovanie r.2016. 
Milan Bakaľár sa u starostu informoval o oprave výtlkov po obci. Starosta v odpovedi 
uviedol, že v priebehu 2-3 mesiacov mi mali byť práce prevedené. Ďalej sa poslanec 
informoval ohľadom záhrady p.Uhrína, riešením je získať súhlas majiteľa a vyrezať 
záhradu komplet. 
Milan Remeta a Ján Eštvaník  sa informovali o vyčistení priekopy/pošta-Eštvaník/. 
Priekopa by sa mala prečistiť v priebehu letných mesiacov t.r. Ing.Tomáš Lipták dal 
návrh, aby sa postupnou výchovou/obecný rozhlas, propagačné materiály/ dosiahol 
stav, aby občania pochopili, že vypaľovaním a spaľovaním rôznych materiálov 
škodíme sami sebe, ale znepríjemňujeme život aj svojím susedom a znečisťujeme 
hlavne životné prostredie. Ján Šoltýs sa informoval ako je to s prenájmom miestnosti 
pre ľudový súbor, bolo navrhnuté, aby súbor využil miestnu telocvičňu na ZŠ. Palko 
Tomáš sa informoval o možnosti výstavby priekopy na ulici na ktorej sa nachádza aj 
jeho dom. Ak sa bude realizovať rekonštrukcia priekopy na tkzv.Groškovom, 
presunuli by sa korýtka na malú priekopu od Briška po hlavnú cestu. Na dotaz Jána 
Šoltýsa , či by sa nemohlo opravou zabrániť vymývaniu cesty pri p.Jarmile Palkovej, 
uviedol starosta, že je to majetok VÚC, ale že problém by sa dal riešiť aj v spolupráci 
s Oragrom PD.. Bc.Goliáš Vladimír navrhol pri riešení problémov takéhoto druhu 
využiť protipovodňovú štúdiu. Na novej ulici Palko – Kelemen by taktiež trebalo 
riešiť otáčanie motorových vozidiel pri Kelemenovi a to hlavne kvôli zdravotníkom, 
ale aj smetiarom, požiarnikom a pod.  
 

11. V rôznom starosta informoval poslancov a prítomných občanov o tom, že v apríli 2017 
bude vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy. 
Ďalej informoval, že naša obec je zaradená medzi 150 obcí na terénnu sociálnu prácu 
a rovnako tak sa budeme uchádzať aj o dotáciu na výstavbu komunitného centra. 

12. Členka návrhovej komisie p.Nagajdová Erika prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia 
OZ/viď príloha/. 

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

 
Poslanci OZ návrh uznesenia jednohlasne schválili. 
 

13. Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom , ako aj prítomným občanom za 
účasť zasadnutie OZ ukončil. 

 
 
 
 
Zapisovateľ: ............................... 
 
Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 
 
                      .............................. 
 
 
V Marhani : .............................2017 
 
          


