
Z Á P I S N I C A 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce MARHAŇ, konaného dňa 06.12.2018 
o 17.00 hod. v miestnom kaštieli. 

 

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci 

MARHAŇ a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
8. Voľba návrhovej komisie. 
9. Poverenie zástupcu starostu obce a určenie zvolávateľov schôdze. 
10. Zriadenie Komisie na ochranu verejného zástupcu pri výkone verejných funkcionárov. 
11. Určenie platu starostu obce. 
12. Schválenie sobášiacich a sobášnych dní. 
13. Diskusia. 
14. Záver. 

 

K bodu 1. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Marhaň otvoril a viedol 
starosta p.JozefKuziak, ktorý privítal novozvolených poslancov, hlavného kontrolóra obce 
Mgr.Kozáka Jozefa, ako aj prítomných občanov. 

 

K bodu 2.  Starosta za zapisovateľa určil p.Františka Šestáka a za overovateľov p.Šamka Vladislava 
a p.Šoltýsa Jána. 

 

K bodu 3. Zapisovateľka okrskovej komisie Ing.MonikaKnišová prečítala konečné výsledky volieb 
na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Marhaň. Starostom obce Marhaň 
bol zvolený p. Jozef Kuziak. Poslancami obce Marhaň boli zvolení: Mária Waksmanská, Mgr.Peter 
Motýľ, Vladislav Šamko, Milan Gdovin, Ondrej Džalaj, Roman Prusák a Ján Šoltýs. Prvým 
náhradníkom bol zvolený p. Ľuboš Varganin.Novozvolenému starostovi a poslancom boli 
predsedníčkou okrskovej komisie p. Máriou Lukáčovou odovzdané osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 4. Novozvolený starosta obce Marhaň p. Jozef Kuziak zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce. 

 



K bodu 5. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Marhaň a to Mária Waksmanská, 
Mgr.Peter Motýľ, Vladislav Šamko, Milan Gdovin, Ondrej Džalaj, Roman Prusák a Ján Šoltýs zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6. Po slávnostnom zložení sľubov sa slova ujal novozvolený starosta obce p. Jozef Kuziak. 
Poďakoval  občanom za prejavenú dôveru vo voľbách a zároveň ich uistil, že aj v budúcnosti bude 
pokračovať v práci starostu na zveľadení obce, ako aj na zvyšovaní životnej úrovne samotných 
obyvateľov. 

 

K bodu 7. Poslanci hlasovali za program ustanovujúceho zasadnutia. 

Hlasovanie: Za: 7 poslancov,    proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyseľné schválili program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 8. Poslanci na návrh starostu hlasovali za členov návrhovej komisie do ktorej boli 
navrhnutí poslanci: Milan Gdovin, Roman Prusák a Mgr. Peter Motýľ. 

Hlasovanie Za: 7 poslancov,   proti: 0,    zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyseľné schválili členov návrhovej komisie. 

 

K bodu 9.Poverením zástupcu starostu obce bola určená p. Mária Waksmanská. Obecné 
zastupiteľstvo v ďalšom hlasovalo o určení p. Márie Waksmanskej a p. Milana Gdovina 
k zvolávaniu a vedeniu obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, odst. 5 
tretia a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

Hlasovanie: Za : 7 poslancov,    proti: 0,     zdržal sa:  0 

Poslanci jednomyseľné schválili p.Máriu Waksmanskú a p.Milana Gdovina k zvolávaniu a vedeniu 
obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 10: Na návrh starostu poslanci hlasovaním určili zloženie komisie v zmysle zákona 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Členmi 
tejto komisie môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstva, preto starosta navrhol p. Milana 
Gdovina za SMER-SD, Vladislava Šamka za MOST-HID a Jána Šoltýsa za KDH. 

Hlasovanie:  : za:7 poslancov,  proti: 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyseľné schválili p. Milana Gdovina, Vladislava Šamka a Jána Šoltýsa za členov 
vyššie uvedenej komisie. 

 

K bodu 11: V súlade s § 11 odst. 4 písm.i/zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlasovaním určili poslanci plat starostovi obce Jozefovi Kuziakovi v zmysle § 



4 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
rok 2017 a násobku 1,83% podľa § 4, odst.1 a v súlade s § 4 citovaného zákona zvýšený o 10% 
a to z účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie: za: 7 poslancov,   proti: 0,   zdržal sa  

Poslanci jednomyseľné schválili plat starostovi obce na základe vyššie uvedených zákonov. 

 

K bodu 12: Schvaľovanie sobášiacich a sobášnych dní. Za sobášiacich boli navrhnutí starosta obce 
p. Jozef Kuziak a jeho zástupkyňa p. Mária Waksmanská. Za sobášiace dni bol navrhnutý štvrtok 
a sobota. 

Hlasovanie: za 7 poslancov,  Proti : 0,   zdržal sa: 0 

Poslanci jednomyseľné schválili za sobášiacich p. Jozefa Kuziaka a p. Máriu Waksmanskú a za 
sobášne dni štvrtok a sobotu. 

 

K bodu 13: Keďže sa jednalo o slávnostné ustanovujúce zasadnutie do diskusie sa prihlásil len 
novozvolený starosta obce p. Jozef Kuziak, ktorý opätovne zopakoval svoje úvodné slová 
a zároveň vyzval poslancov a obyvateľov Marhane na zodpovednú spoluprácu v prospech obce. 

 

K bodu 14: Na záver starosta ešte raz poďakoval poslancom a občanom za účasť a zasadnutie 
ukončil. 

 

 

Zapisovateľ: Šesták František:                                                    Overovatelia: Šamko Vladislav 

Šoltýs Ján 

 

 

V MARHANI 06.12.2018    


