ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
22.03.2018 o 19.00 hod. v Marhani.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, prvého riadneho v r..2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu schôdze Obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesenia
Správa hlavného kontr. O kontrole uznesení za rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Návrh na odkúpenie pozemku pod obecným chodníkom za účelom vysporiadania.
Geometrický plán č.36478318-53/2017, parc.č.115/8, 115/9 a 115/10 o celkovej
výmere 117m2, vlastníci Ronald Prusák a Melánia Prusáková.
9. Rozhodnutie o schválení NFP pre obec Marhaň – výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, chodníkov a záchytných parkovísk.
10. Rekonštrukcia autobusovej zastávky, odstavného pruhu-parkovisko pri NS.
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 4 prítomní a preto je zastupiteľstvo
uznášania schopné/. Neskôr zasadnutie doplnila p.Erika Nagajdová.

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc.Goliáš, p.Šamko, p.Šoltys
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Bc.Goliáša Vladimíra,
p.Šamka Vladislava a p.Śoltýsa Jána

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

Hlasovanie:

za: 4, 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 4, proti 0, zdržal sa 0
Poslanci jednomyselne hlasovali za program OZ s tým, že p.Vladimír Goliáš navrhol
doplnenie programu a to o správu kontrolóra k poskytnutiu dotácií. K návrhu sa
v neskoršom programe vyjadril hlavný kontrolór p.Mgr.Kozák.

5. Kontrola uznesení z posledného decembrového OZ v roku 2017. OZ berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého Obecného zastupiteľstva, ako aj prijaté opatrenia k ich
napĺňaniu.
6. Správa hlavného kontrolóra/ďalej len HKO/ o kontrole uznesení. Viď príloha,
nehlasuje sa berie sa iba na vedomie.

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017. Predniesol Mgr.Kozák-HKO. Reagoval aj na
doplnenie programu zo strany Bc.Goliáša. Kontrolu prevedie do 30.06.2018. Viď
príloha, nehlasuje sa, berie sa na vedomie.

8. K bodu 8. Návrh na odkúpenie pozemku/viď vyššie v programe./. Poslanci poverili
starostu obce, aby pripravil všetky náležitosti na odkúpenie/notárska kúpno-predajná
zmluva/ a to vyššie spomínanú rozlohu 117m2 za 5.-eur za m2. /schvaľuje sa
v uznesení/

9. Rozhodnutie o schválení NFP pre obec Marhaň /cca.100.000.-eur/. Prevedie sa úprava
terénu v okolí Obecného úradu a pri Základnej škole. Začiatok prác 01.05.2018.
Ďaľším schváleným projektom bude projekt na zateplenie Obecného úradu v celkovej
výške 231.832.-eur vrátane spoluúčasti obce/9.832.-eur/. Berie sa na vedomie.

10. Rekonštrukcia autobusovej zastávky, realizácia odstavného pruhu-parkovisko pri
Nákupnom stredisku. Berie sa na vedomie.

11. Rôzne
V rôznom informoval starosta obce p. Jozef Kuziak o následovných skutočnostiach:
Po zlepšení počasia sa začne s prevedením prác na priekope na ulici od p.Briškovej
k hlavnej ceste. Navrhol taktiež, že sa môže pristúpiť sa k realizácii montáže
kamerového systému v obci. Najprv okolie Obecného úradu a postupne sa bude
pripájať kaštieľ, ihrisko a pod. Montáž nového elektrického vedenia bude pokračovať
tak isto postupne, najprv hlavná cesta a potom bočné cesty. V ďaľšom informoval
o žiadosti Miroslava Dvorského o odkúpenie obecného pozemku a to parcely CKN
593 o výmere 706m2 na LV č. 1509. Žiadosť sa berie len na vedomie, pretože na
základe vyhlásenia HKO p.Mgr.Kozáka obec musí prijať uznesenie o nakladaní
s obecnými pozemkami/že pozemky sú nevyužiteľné/ a tak sa môžu prihlásiť
záujemcovia o kúpu s dôrazom na osobitný zreteľ. Bude sa taktiež realizovať plynová
prípojka do školskej jedálne na ZŠ. Starosta tiež oboznámi prítomných poslancov
s možnosťou predaja akcií Vodárenskej spoločnosti, nakoľko tak už spravili aj iné
obce a navyše cena týchto akcí môže klesať. Momentálne je cena akcie cca. 3,19.-eur
a obec vlastní 5000 akcií. V záujme našej obce je dotiahnuť potrubie na vodovod do
Porúbky, je to však veľmi zložitá vec. Poslanec Ján Šoltýs sa opýtal starostu, ako je to
teda s výstavbou vodovodu. Starosta odpovedal, že sa zbierali podpisy od obyvateľov
obce a všetko je v štádiu prípravy. Na tieto slová zareagoval poslanec Goliáš, ktorého
táto starostova argumentácia rozčúlila a vyzval starostu, aby už konečne hovoril
pravdu. Povedal starostovi, že sa rozprával s p. Oláhom, ktorý zastupuje mikroregión
a ktorý bol na jednaní ohľadom výstavby vodovodu, ďalej rozprával s p. Ševčíkom,
riaditeľom vodárenského závodu Bardejov a z jeho kancelárie aj p. Mydlovou z VVS
Košice. Aj táto potvrdila okrem vyššie spomínaných, že dotazník, ktorý mal byť
doručený do 30.04.2017, p. Kuziak doručil na sekretariát v NOVEMBRI 2017. Môže
to byť pravda, pretože na OZ v Marhani v júni 2017 starosta informoval, že sa bude
dávať podpisovať dotazník ohľadom vody./viď zápisnica z OZ/ Takže akcia vodojem
Marhaň nateraz padla a s takým prístupom zo strany starostov bude bohviekedy.
Koprivnica sa ide napájať na vetvu Hertník/to mi potvrdil aj starosta Koprivnice, že on
na naších t........ nebude donekonečna čakať/. Starosta na tieto ostré slová reagoval tak,
že poslanec Goliáš nemá úplné informácie a že skutočnosť je úplne iná. Prehlásil, že
iniciátormi realizácie vodovodnej prípojky boli obce Marhaň, Lascov a Brezov už
v r.2012. Prioritou obcí Brezov a Lascov je však nepodieľať sa finančne na realizácii,
pretože sú to obrovské investície a na spolurealizovanie tieto obce jednoducho nemajú
peniaze. Prípojku by mali realizovať VVS.,a.s. z európskych fondov, nakoľko
vodovod bude len ich výlučným vlastníctvom. Starosta zároveň prisľúbil iniciovanie
stretnutia so zástupcami VVS, kde pozve aj p.Goliáša a poprosil ho, aby do tej doby
nešíril rôzne lži a polopravdy.

12. V diskusii poslanec Šoltýs navrhol, aby Rómovia pracujúci na Malých obecných
službách/ďalej len MOS/ odpracovali časť pracovnej doby na rómskej osade, pretože
je tam vystavaná nová priekopa/cca. 2 mesiace/ a už je tam veľký neporiadok.
Bc.Vladimír Goliáš reagoval na žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti./viď
vyššie/. Má za to, aby sa obecné nehnuteľnosti a všeobecne majetok obce nepredával,
ale bola len možnosť prenájmu. P. Eva Horáková apelovala na to, aby obec tlačila na
zlepšenie separovania odpadu, pretože ľudia musia pochopiť, že sa nielen zlepší
životné prostredie všeobecne, ale vlastne si tak pomôžu aj sami. Ďalej sa informovala
o možnostiach Obecného úradu pomôcť maloletým rómskym žiakom, ktorí chodia do
školy často v špinavom oblečení, sú zanedbané a pod. Starosta prisľúbil jednanie
s riaditeľkou školy ohľadom tohto problému. Bc.Goliáš kritizoval neúplnosť Webovej
stránky obce, žiadal okamžitú nápravu, poprípade aj výmenu administrátora. Týmto
príspevkom sa diskusia ukončila.
13. Návrh na uznesenie prečítal p.Bc.Vladimír Goliáš./viď príloha/
Hlasovanie: za: 5, proti: 0,

zdržal sa: 0

Poslanci uznesenie zo zasadnutia OZ obce Marhaň jednomyselne schválili.

14. 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 : .............................2018

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

