ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
21.06.2018 o 19.00 hod. v Marhani.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, druhého riadneho v r..2018
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu schôdze Obecného zastupiteľstva
5. Kontrola uznesenia
6. Záverečný účet obce
7. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
8. Plán kontroly činnosti HK obce na 2. polrok 2018
9. Podanie správy HK obce o výsledku kontroly OcFK a Obecného úradu
10. Schválenie krátkodobého úveru na investičnú akciu a to Opatrenie 7/1 a podopatrenie
7/2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok.
11. Stanovisko HK obce k vyššie uvedenému úveru./Predkladá Mgr.Kozák – HK obce/
12. Schválenie návrhu, ktorým bude preĺžená konečná splatnosť úveru do 31.12.2018
13. Prijatie VZN č.1/2018 o príspevkoch v školských zariadeniach
14. Schválenie výšky pokladničnej hotovosti.
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. 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/. Neskôr zasadnutie doplnil p.Milan Remeta.

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.Gdovina 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 p.Vladimír Goliáš navrhol
doplnenie programu a to, aby sa vysporiadali pozemky pod chodníkom od f. Kaiser po
starú školu, nakoľko patria pod VÚC.
5. Kontrola uznesení z posledného marcového OZ v roku 2018. OZ berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého Obecného zastupiteľstva, ako aj prijaté opatrenia k ich
napĺňaniu.
6. Záverečný účet obce Marhaň/predložila p.Miháliková, spol.úradovňa BJ/
Hlasovanie: Za: 6/Remeta/, proti: 0, zdržal sa: 0 – poslanci schválili Záverečný účet
obce bez výhrad.

7. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce. Mgr.Kozáka – viď príloha. OZ berie na
vedomie.

8. Plán kontroly činnosti HK obce na druhý polrok 2018 – predkladá Mgr.Kozák – viď
príloha
Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdražal sa: 0 – poslanci jednomyselne schválili plán
kontroly činnosti HK.

9. Podanie správy HK obce, mgr.Kozáka o výsledku kontroly futbalového klubu
a obecného úradu. HK vyslovil s výsledkami kontroly spokojnosť, až na malé
nepresnosti, ktoré sa už odstránil. Viď príloha./ Berie sa na vedomie./

10. Obecné zastupiteľstvo schválilo krátkodobý úver./viď program Obecného
zastupiteľstva/
Hlasovanie: Za: 5. proti: 0, zdražal sa: 1/Bc.Goliáš/

11. Mgr.Kozák, HK obce podal odborné stanovisko k vyššie uvedenému úveru. Viď.
Príloha. /Berie sa na vedomie/.
12. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh, ktorým bude predĺžená konečná splatnosť
úveru do 31.12.2018.
Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
13. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN 1/2018 – viď príloha.
14. Obecné zastupiteľstvo schválilo pokladničnú hotovosť vo výške 5.000.-eur.
15. Rôzne
V rôznom informoval starosta obce p. Jozef Kuziak o vyhlásení výberového konania
na riaditeľku Materskej školy, ako aj o zámere zriadiť klub dôchodcov, podľa
možnosti aj s poskytnutím stravy. Za starý autobus/za jeho likvidáciu/ zaplatil p.
Jaroslav Šoltýs do pokladne obce 650.-eur.
16. Diskusia
V diskusii poslanec Bc.Vladimír Goliáš navrhol ukončiť nájom s SOS Bardejov, ďalej
kritizoval neskoro zavesené zápisnice, informoval o tom, že sa už dlhšiu dobu nezišla
Rada Materskej školy a že v akom štádiu je rekonštrukcia WC/do konca prázdnin sa to
zrealizuje/ a navrhol tiež natrieť okná na dome smutku. Poslanec Milan Bakaľár sa
pýtal na tkzv.Uhrínovú záhradu a je vyčistenie/záhrada už má nových majiteľov/.
Poslanec Milan Remeta sa pýtal na stav rekonštrukcie priekopy za
J.Eštvaníkom/vyčistenie sa prevedie od 01.07.2018 a prevedie sa jej prikrytie..
Nakoniec starosta obce informoval poslancov o žiadosti p.Stanislava Jarkovského
o odkúpenie obecného pozemku, ale keďže sa obecný majetok momentálne nepredáva
tak sa poslanci touto žiadosťou nezaoberali a doporučili poslať žiadateľovi o tom
oznámenie.
17. Návrh na uznesenie prečítal p.Milan Gdovin./viď príloha/
Hlasovanie: za: 6, proti: 0,

zdržal sa: 0

Poslanci uznesenie zo zasadnutia OZ obce Marhaň jednomyselne schválili.

18. Na záver si zobral slovo starosta p.Kuziak. Poďakoval poslancom za spoluprácu
v roku 2018 a obecné zastupiteľstvo ukončil.

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

V Marhani : .............................2018

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

