ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
20.12.2017 o 18.30 hod. v Marhani.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, štrvtého 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. Konsolidovaná výročná správa obce Marhaň za rok 2016
7. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2018
8. Rozpočet obce Marhaň na rok 2018
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému rozpočtu obce na rok 2018
10. Schválenie VZN obce Marhaň č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
11. Schválenie dodatku č.1 k VZN obce Marhaň č.6/2015 o financovaní originálnych
kompetencií obce Marhaň na úseku školstva
12. Schválenie VZN obce Marhaň č.3/2017 o príspevkoch v školských zariadeniach.
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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/.

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc.Goliáš, p.Šamko, p.Gdovin
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.Bakaľára 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.Milana Bakaľára 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 s tým, že pri prejednávaní programu
sa budú venovať najprv bodu 9 a následne bodu 8.
5. Kontrola uznesení z OZ z 20.10.2017: OZ berie na vedomie kontrolu uznesení
z minulého Obecného zastupiteľstva, ako aj prijaté opatrenia k ich napĺňaniu.
6. Konsolidovaná výročná správa obce Marhaň za rok 2016./správa bude zverejnená na
webstránke obce/
Hlasovanie: Za: 5,

Proti: 0, Zdržal sa: 0

Poslanci jednomyselne schválili konsolidovanú výročnú správu obce Marhaň za rok
2016.

7. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok
2018/predkladá hl.kontrolór obce Mgr.Kozák./Zverejnený na webstránke obce/
Hlasovanie: Za: 5,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

Poslanci jednomyselne schválili návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na 1
polrok 2018.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k predkladanému rozpočtu obce na rok 2018.
Hlavný kontrolór rozpočet obce na rok 2018 ohodnotil ako celkovo vyvážený
a doporučil ho schváliť./Stanovisko – viď príloha, nehlasuje sa, berie sa na vedomie/

9. Schvaľovanie rozpočtu obce Marhaň na rok 2018.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa:
Poslanci jednomyselne schválili rozpočet obce na rok 2018.

10. Schválenie VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci jednomyselne schválili VZN č.2/2017
elektronických služieb.

o zavedení

a poskytovaní

11. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.6/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce
Marhaň na úseku školstva.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci jednomyselne schválili dodatok č.1 k VZN č. 6/2015 o financovaní
originálnych kompetencií obce Marhaň na úseku školstva.
12. Schválenie VZN obce Marhaň č.3/2017 o príspevkoch v školských zariadeniach
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci jednomyselne
zariadeniach.

schválili

VZN

č.3/2017

o príspevkoch

v školských

13. V rôznom informoval starosta obce p. Jozef Kuziak o následovných skutočnostiach:
Výberové konanie na riaditeľku Materskej školy sa uskutoční do konca júna 2018.
Denný stacionár ukončí svoju činnosť k 31.12.2017. Bolo zaslané právne stanovisko
obce p.Dvorskému Miroslavovi ohľadom zriadenia vecného bremena. Poslanec
Bc.Goliáš doporučil tomuto prípadu venovať zvýšenú pozornosť aj dobudúcna,
pretože sa jedná o citlivú vec, dôležitú pre obec./prístup k studni pri kaštieli/. Bola
prijatá žiadosťo položenie priekopových žľabov a zvedenie vody do miestneho
potoka./Jednalo by sa o priekopu za pozemkami od Barnáša Imricha, Juríkovú Martu
po Remetovú Máriu.

14. V diskusii bola poslancami preberaná možnosť zorganizovania spoločenskej
akcie/napr. spoločnej zabíjačky, grilovania a pod./. Tejto téme sa budú poslanci
venovať na najbližšom spoločnom pracovnom stretnutí.
15. Návrh na uznesenie prečítal p.Milan Gdovin./viď príloha/
Hlasovanie: za: 5, proti: 0,

zdržal sa: 0

Poslanci uznesenie zo zasadnutia OZ obce Marhaň jednomyselne schválili.

16. Na záver si zobral slovo starosta p.Kuziak. Poďakoval poslancom za spoluprácu
v roku 2017, poprial im šťastné a veselé Vianoce, úspešný vstup do Nového roku
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

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

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

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

