ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
20.10.2017 o 18.30 hod. v Marhani.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, tretieho 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. Organizácia ZŠ v Marhani v školskom roku 2017/2018
7. Informatívna správa hl.kontrolóra o kontrolnej činnosti
8. Schválenie VZN č.1/2017 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9. Žiadosť o NFP – telocvičňa ZŠ v Marhani
10. Čerpanie a úprava rozpočtu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

1. Zasadnutie OZ Obce Marhaň otvoril a viedol starosta obce p. Kuziak Jozef. Na úvod
privítal prítomných poslancov/zo 7 zvolených 5 prítomní a preto je zastupiteľstvo
uznášania schopné/ ako aj miestnych občanov.
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc.Goliáš, p.Šamko, p.Bakaľár
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Bc.Goliáša Vladimíra,
p.Šamka Vladislava a p.Bakaľára Milana.

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka
a za overovateľov zápisnice – p.Remetu Milana a p.Šoltýsa Jána

Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za
overovateľov zápisnice p.Remetu Milana a p.Šoltýsa Jána.
4. Hlasovanie o schválení programu schôdze Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Poslanci jednomyselne hlasovali za program OZ.

5. Kontrola uznesení z OZ z 30.06.2017: OZ berie na vedomie kontrolu uznesení
z minulého Obecného zastupiteľstva, ako aj prijaté opatrenia k ich napĺňaniu.
6. Správa riaditeľky ZŠ v Marhani Ing. Moniky Vojtekovej./celý plán práce bude
zverejnený na webe školy/. V ďaľšom žiadosť ZŠ o 10% spoluúčasť obce/6.317.-eur/
na projekte novej odpruženej palubovky v telocvični ZŠ. /za poslancov Bc.Goliáš
a starosta p.Kuziak navrhli projekt podporiť/.
Hlasovanie: Za: 5,

Proti: 0, Zdržal sa: 0

Poslanci jednomyselne schválili žiadosť riaditeľky ZŠ a podporili projekt novej
odpruženej palubovky v telocvični ZŠ.

7. Informatívna správa hlavného kontrolóra obce Mgr.Kozáka – viď príloha k zápisnici.
Od 1.11.2017 hl.kontrolór navrhuje, aby bola zrušená zmluva medzi ZUŠ
a obcou/ZŠ/. O informatívnej správe HK sa nehlasuje, berie sa iba na vedomie.

8. Bc.Goliáš Vladimír predložil svoje vypracované VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci jednomyselne/s pripomienkami/ schválili návrh VZN č.1/2017 o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce.

9. Žiadosť o NFP – presunutý do bodu 6.

10. Čerpanie a úprava rozpočtu obce – predložila ekonómka Spoločnej úradovne obcí okr.
Bardejov p.Miháliková.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa:
Poslanci jednomyselne schválili úpravu rozpočtu.

11. V rôznom si zobral slovo starosta obce a navrhol schváliť za zástupkyňu marhanskej
matrikárky matrikárku z obce Kurima, p.Dzurišinovú Máriu. Rovnako tak navrhol
poslancom OZ schváliť výšku nájmu za pozemky pod obydliami na rómskej osade vo
výške 1.-eura za m2.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci jednomyselne schválili za zástupkyňu matrikárky p.Dzurišinovú Máriu
a zároveň jednomyselne schválili nájom na rómskej osade v sume 1,-euro za m2.
12.

Bc.Vladimír Goliáš v diskusii odporúčal opravy výtlkov prevádzať tak, že sa vyreže
starý asfalt, inak to nemá cenu a za zle prevedenú opravu zadržať platby. Ďalej
navrhol vyložiť priekopu pod kryptou a vyzval na doplnenie faktúr obce na jej
stránku. Poslanec Ján Šoltýs sa informoval riad.ZŠ, či nevznikne nejaký folklórny
súbor. V odpovedi riaditeľka odpovedala, že ak bude záujem, rozhodne sa tomu
nebudú brániť, práve naopak, privítali by to. Rovnako tak navrhol jednanie so SAD,
aby autobusy ráno o 7.45 nezastavovali na pravej strane krajnice, lebo prechod cez
cestu je pre deti veľmi nebezpečný.
Poslanec Milan Bakaľár navrhol opraviť strechu nad stacionárom a bytmi/aj ríny/,
kritizoval úzke poľné, ale vyasfaltované cesty a nemožnosť obchádzania sa na nich
a pýtal sa kedy sa spraví poriadok na pozemku u Uhrína.
p.Stašová upozornila na to, že na cintoríne v kontajneri/ktorý je len na drobný odpad/
sa nachádza aj betónový odpad. Poslanci navrhli na tento problém upozorniť
p.Nižníka, ktorý na cintoríne prevádza opravy pomníkov. Ďalej p.Jarkovský Stanislav
upozornil na to, že je potrebné pozvárať železné rúrky na moste cez potok oproti
p.Krokovej, nakoľko môže dôjsť k zraneniu malých detí. Ing.Petrovič upozornil na
potrebu výrezu suchých stromov na ceste k cintorínu, ale aj na samotnom cintoríne
z ľavej strany/malá bránka/, ďalej sa informoval, či sa neuvažuje o rozšírení osvetlenia
na ich ulici a lampe na samotnom cintoríne. Na záver ešte navrhol uvažovať
o zateplení stropu v Dome nádeje a prejavil presvedčenie, že chodník ku starej škole
sa spraví na druhý rok. Poslednou diskutujúcou bola p.Mgr.Prusáková, ktorá sa pýtala
na možnosť umiestniť v strede obce kontajner na väčší odpad. Starosta obce v reakcii
na diskusné príspevky poslancov a prítomných občanov podal následovné odpovede:
S kontajnermi je momentálne problém, ale časom to porieši. Opravu strechy nad
stacionárom a nájomnými bytmi sa bude snažiť doriešiť do konca kalendárneho
roka./všetko bude záležať od poveternostných podmienok/. Cesty mimo obce
a nemožnosť obchádzania na nich sa ešte bude riešiť, pretože práce nie sú ešte
ukončené. Ing. Petrovičovi bolo zdôraznené, že o probléme suchých stromov sa vie
a že postupne budú vyrezané. Otázka kúrenia, resp. zateplenia stropu v Dome nádeje
by sa mala poriešiť do 31.12.2017 a chodník ku starej škole mešká len preto, že nie sú
vysporiadané pozemky. P.Jarkovskému starosta poďakoval za podnet a zároveň mu
oznámil, že jeho sťažnosť ohľadom oplotenia/suseda Sokolová Mária/ bude riešená
komisiou pre verejný poriadok

13. Člen návrhovej komisie p.Bc.Vladimír Goliáš prečítal návrh na uznesenie zo
zasadnutia OZ/viď príloha/.
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ návrh uznesenia jednomyselne schválili.
14. Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za vykonanú trištvrťročnú
prácu v roku 2017 a zasadnutie OZ ukončil.

Zapisovateľ: ...............................
Overovatelia: .............................
..............................

V Marhani : .............................2017

Starosta obce ..........................

