
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 
04.10.2016 o 17.30 hod. v Marhani. 

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

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra obce 
6. Organizácia školy v šk.roku 2016/2017 – Ing.Vojteková – riaditeľka školy 
7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce -  p.Miháliková – Spoločná úradovňa  
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
 

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef. 
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 6 poslanci a OZ je 
uznášaniaschopné. 

 
2. Schvaľovanie programu zasadnutia OZ. 

 
Hlasovanie:   za: 6,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
  
Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia OZ. 
 

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka 
a za overovateľov zápisnice – p.Bc.Vladimíra Goliáša a p. Milana Bakaľára 
 
Hlasovanie:      za:  6,  proti:  0,  zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za 
overovateľov zápisnice p.Bc.Vladimíra Goliáša a p. Milana Bakaľára 
 

4. Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p.Dominika Džalaja, p.Milana Gdovina     
a p.Milana Remetu 
 
Hlasovanie:      za :  6,   proti:  0,    zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za členov návrhovej komisie pp. Dominika Džalaja, 
Milana Gdovina a Milana Remetu 



 
 
 

5. Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Jozef Kozák podal poslancom informatívnu správu 
o svojej činnosti. Informoval ich o kontrole na Základnej škole, ako aj o kontrole 
platenia miestnych daní a poplatkov.  

 
6. K správe k organizácii školy v šk. roku 2016/2017 vystúpila Ing.Monika Vojteková, 

riaditeľka školy. Konštatovala, že školu navštevuje 244 žiakov, z toho 52 vyžaduje 
špeciálnu výchovu. Základnej škole chýba psychológ, kladnou stránkou je však 
fungovanie mnohých záujmových krúžkov a teda mimoškolská činnosť je na pomerne 
dobrej úrovni. P. riaditeľka informovala tiež poslancov o dokončení niektorých 
projektov v areáli školy/parkovisko/, s tým, že najbližšou prioritou bude sanácia 
strechy nad hlavnou budovou. 

 
 

7. K čerpaniu a úprave rozpočtu obce podala poslancom správu p. Miháliková 
 

Hlasovanie:    za :  6,     proti:  0,   zdržal sa:  0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili správu k čerpaniu a úprave rozpočtu obce. 
 
 

8. V rôznom starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti vystúpenia p.Hany 
Servickej s doprovodom a to dňa 29.10.2016 o 16.00. hod. v miestnom kaštieli 
v rámci akcie „Október, mesiac úcty k starším“.  

        
            Hlasovanie:   za:  6,   proti:  0,   zdržal sa:   0 
 
            Poslanci OZ po prejednaní jednohlasne schválili vystúpenie p.Hany Servickej 
 

9. V diskusii vystúpili jednotliví poslanci, po ich príspevkoch reagoval starosta obce. 
Bc.Vladimír Goliáš: Zverejňovať všetky faktúry, ako aj kompletnú zápisnicu na 
web.stránku v elektronickej podobe, ďalej navrhol zaoberať sa nákupom autobusu, 
ktorý by slúžil nielen športovcom, ale aj školákom, dôchodcom, cirkvám a pod. 
Informoval sa ako je to so „štúdiou pre vodu“, ďalej, čo je s pozemkami pod rómskou 
osadou, ako dopadla kontrola Stavebného úradu a rovnako tak informoval aj o 
nekvalitne prevedenom natieraní miestnej hrobky.  
P.Milan Bakľár sa informoval o kaštieli a internetovej prípojke, ďalej navrhoval 
urobiť výspravky miestnych komunikácii nutne ešte tento rok a vyčistiť okolie cesty 
pri Uhrínových/cesta smerom k ev.kostolu/. 
p. Milan Remeta: Kedy sa bude čistiť priekopa od pošty, smer Eštvanik, Sokol 
p. Milan GdovinČo bude s jamou na rómskej osade, kde pália rôzny materiál a je 
z toho potom dym a zápach, ďalej či je možnosť osadiť zrkadlá pri východe na hlavnú 
cestu z problémových miestnych komunikácií. 
p.Šamko Vladislav navrhol zamedziť prisťahovaniu nových rómov na miestnu osadu 
a navrhol   riešiť rómsku problematiku v škole zvýšením súčinnosti so sociálkou 
a políciou. 
Starosta v reakcii na diskusné príspevky poslancov uviedol následovné: Čo sa týka 
problému s vodou, je to stále v riešení/prípojka Stariná od Bardejova/, bude sa 
uvažovať o odkúpení akcií od Vodárenskej spoločnosti, ďalej zverejňovanie faktúr 
a záisníc sa porieši v súčinnosti s p.Mihálikovou a p.Horvátom, k nákupu autobusu 
podotkol, že sa urobí prieskum trhu/možností/ a bolo by dobre, ak by sa kúpa 
uskutočnila čo najskôr, k problémom s pozemkami na rómskej osade vyzval na 
rozhodnutie poslancov ako ďalej a navrhol nájom len pod stavbou. Starosta ďalej  



 
 
 
poznamenal, že nedal ani jeden trvalý pobyt na rómsku osadu, ale že nemôže 
zamedziť akémukoľvek pohybu osôb v slobodnej spoločnosti.  
Prípojka v kaštieli bude spravená do konca októbra 2016. Čo sa týka opravy 
miestnych komunikácií, tieto by navrhoval vykonať až v r.2017, ak by však počasie 
vydržalo, nevylučuje sa to ani tento rok. Priekopa od pošty bude prečistená v r.2017. 
Jama na rómskej osade sa dá zasypať, bude však nutné pristaviť kontajner, aby 
v budúcnosti nevznikali ďaľšie jamy. Možnosť osadenie zrkadiel pri vychádzaní na 
hlavnú cestu sa preverí s DI a Správou ciest. 
Na záver ešte starosta informoval poslancov o tom, že výberové konanie na riaditeľku 
MŠ prebehne v termíne do 29.02.2017, ďalej informoval o doplnení kuchynského 
inventára a stolov do miestnej sály, zatiaľ sa odkladá zateplenie Obecného 
úradu/stopnutie projektu/, ale potešiteľná je skutočnosť, že lesné cesty/agroturistické 
trasy/ sa začnú prevádzať na jar 2017. Čo sa týka odkúpenia súkromných pozemkov 
do vlastníctva obce, tohto roku sa odkúpi pozemok pod parkoviskom v centre 
obce/Pribulová,Maďar/,/spracúva to Ing.Mati/, ďaľšie prídu na rad/pri ihrisku 
Fedorová/ a pri ZŠ na budúci rok. 
 

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

 
Hlasovanie:    za:  6,  proti:   0,   zdržal sa:   0 
 
Poslanci OZ návrh uznesenia jednohlasne schválili. 
 

11. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 
 
Zapisovateľ: ............................... 
 
Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 
 
                      .............................. 
 
 
V Marhani : .............................2016 
 
          


