
 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa 

27.06.2019 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu. 
 

 

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. Záverečný účet obce Marhaň a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 a Konsolidovaná 

výročná správa obce Marhaň za rok 2018. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Marhaň 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018. 

7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce v roku 2019. 

8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 a správa o vykonanej 

kontrole HK.                                                                      

 

9. Návrh VZN obce Marhaň č. 1/2019 o príspevkoch a poskytnutí dotácie v školských 

zariadeniach. 

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 7 

poslanci. Zároveň navrhol prehodiť prejednávanie bodov 4 a 5 kvôli pracovnej 

zaneprázdnosti účtovníčky Spoločnej úradovne p.Mihálikovej. 

 

 

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

Vladislav 

 

Hlasovanie:   za: 7,  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 Ondreja Džalaja. 

 

 

 

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

 

 

5. Správu k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok2018, ako aj ku 

konsolidovanej výročnej správe predniesla účtovníčka Spoločnej úradovne 

p.Miháliková. /Viď príloha zápisnice/. Poslanci za správu hlasovali bez výhrad. 

Hlasovanie:   Za: 7,  Proti: 0,  zdržal sa:  

Poslanci jednomyselne schválili predloženú správu k Záverečnému účtu. 

 

6. Stanovisko k vyššie prednesenej správe predniesol HK obce. Mgr.Kozák./viď príloha/ 

Poslanci uvedené stanovisko zobrali na vedomie. 

 

 

 

 

 

7. Poslanci v ďaľšom hlasovali o úprave rozpočtu obce v roku 2019. 

 

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

 

Poslanci OZ jednomyselne schválili úpravu rozpočtu obce na r.2019. 

 

 

8. V ďaľšom predstavil plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 ako aj predniesol 

správu o vykonanej kontrole HK obce p.Mgr.Kozák/viď.príloha/ 

 

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

 Poslanci OZ jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti HK obce na 2. 

polrok 2019.  

        

             

  

 

 

 

 

 

9. O návrhu VZN/viď príloha/ obce Marhaň č.1/2019 o príspevkoch a poskytnutí dotácie 

v školských zariadeniach prebehla medzi poslancami zásadná debata, ktorej 

výsledkom bolo konečné hlasovanie  

 

Hlasovanie:  za: 5,    proti: 1/Vladislav Šamko/,     zdržal sa :  1/Šoltys Ján/ 

      Poslanci  hlasovaním schválili VZN č.1. 

 

10. V rôznom poslanci hlasovali za návrh starostu, ktorý navrhol púoplatok v sume 0,5.-

uer za prepožičanie kníh. Schválené jednomyselne /7 poslanci za/. 



 

 

 

11. V diskusii vystúpila zástupkyňa starostu obce p. Mária Waksmanská s návrhom, aby 

sa v kuchyni miestnej sály doplnil inventár a to hlavne nože, otváraky, mopy a pod. 

Starosta Jozef Kuziak to prisľúbil v blízkej budúcnosti doriešiť. Ďalej p. Waksmanská 

navrhla, aby sa prečistil priepust za mlynom a poslanec Ján Šoltýs navrhol zmlčovať 

trávnaté priestory za miestnou rómskou osadou, nakoľko sa tam už začína vytvárať 

bordel. Informoval sa tiež kedy sa po Marhani začnú opravovať výtlky. Odpoveď 

starostu znela, že sa s tým začne na druhý týždeň. Poslanec Milan Gdovin tiež 

v ďaľšom upozornil na problém vypúšťania hnojovky do miestneho rybníka s tým, že 

tento akútny problém treba vyriešiť do príchodu zimy. 

Po ukončení diskusie návrh na uznesenie prečítal p. Milan Gdovin. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: ..Šesták František 

 

Overovatelia: .............................                                                 Starosta obce .......................... 

 

                      .............................. 

         

                      .............................. 

 

 

V Marhani : ..09.07.......2019 

 

          


