ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
28.12.2018 o 17.00 hod. v miestnom kaštieli.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ.
Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019.
Úprava rozpočtu za rok 2018.
Rozpočet obce Marhaň na roky 2019, 2020 a 2021.
Stanovisko HKO k predloženému rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021.

9. Schválenie Dodatku č.1. k VZN č. 6./2015 o financovaní originálnych kompetencií
obce Marhaň na úseku školstva./.
10. Zriadenie komisií pri OZ obce Marhaň.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 6
poslanci.

2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gdovin Milan, Džalaj Ondrej, Šoltýs Ján.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Milana Gdovina, Džalaja
Dominika a Jána Šoltýsa.

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka
a za overovateľov zápisnice – Milana Gdovina a Prusáka Romana.

4. Kontrola uznesenia – OZ berie na vedomie uznesenia z bývalého zasadnutia OZ.
5. Vystúpil HKO Mgr.Kozák a predložil návrh kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok
2019. Za tento návrh hlasovali 6 poslanci, teda bol prijatý jednomyselne.
6. Úprava rozpočtu na r. 2019. Poslanci hlasovaním/6 za/ jednomyselne podpoili úpravu
rozpočtu na r. 2019.

7. Schvaľovanie rozpočtu na r. 2019, 2020, a 2021. Po odbornom vysvetlení ekonómky
spoločnej úradovne obcí Bardejovského okresu poslanci schválili rozpočty na r. 2019,
2020 a 2021.
Hlasovanie:

za : 6,

proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednomyselne schválili rozpočty na r. 2019, 2020 a 2021.
8. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Marhaň k predloženému rozpočtu predniesol
Mgr.Kozák. Jeho stanovisko/viď.príloha/ zobrali prítomní poslanci na vedomie.

9. Poslanci hlasovaním/6 za/ sa uzniesli na Dodatku č.1/2018 k VZN č.6/2015
o financovaní originálnych kompetencií obce Marhaň na úseku školstva od
01.01.2019/viď.príloha/
10. Poslanci jednomyselným hlasovaním/6 za/ zriadili tieto komisie a na návrh starostu
obce akceptovali kandidátov z radov poslancov do rady školy pri ZŠ a MŠ.
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie, ktorej členmi sa stali Milan
Gdovin, Roman Prusák, Ján Šoltýs a František Šesták.
Komisia pre šport a kultúru, ktorej členmi sa stali Šoltýs Ján, Džalaj Ondrej, Milan
Gdovin a Mária Waksmanská.
Za členov rady ZŠ Marhaň na návrh starostu poslanci akceptovali Vladislava Šamka,
Jána Šoltýsa a Máriu Waksmanskú. Za členom rady MŠ poslanci akceptovali Milana
Gdovina. Vyššie uvedených poslancov bude do rady ZŠ a MŠ delegovať starosta
obce.
11. V rôznom poslanci hlasovali za predlženie splatnosti úveru zmluvy č.726/2017/UZ do
30.06.2019 z dôvodu meškajúcich platieb z PPA SR. Schválené jednomyselne /6
poslanci za/.

OZ jednomyselne /6 poslanci za/ schválilo starostovi obce upravovať rozpočet
v jednotlivých položkách do výšky 4.000.-eur a tieto úpravy rozpočtu následne
predložiť poslancom na njbližšom zasadnutí OZ na schválenie. Zároveň sa schválili
odmeny poslancom na nové funkčné obdobie vo výške 250.-eur za rok a zástupcovi
starostu na 450.-eur za rok.
Jednomyselným hlasovaním/6 poslanci za/ sa schválilo vypracovanie projektovo-rozp.
Dokumentáciu pre r. 2019 na novú výzvu – opatrenie 7.2 spevnené plochy, chodníky,
cesty a pod.
12. V diskusii vystúpil starosta obce Jozef Kuziak a informoval poslancov s prípadnou
možnosťou zadania projektov na rozostavanú MŠ pri miestnom kaštieli. K tejto téme
sa poslanci vrátia na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
13. Na záver starosta obce poďakov prítomným poslancom za účasť a vykonanú prácu
v roku 2018 a zároveň poprial všetko dobré v Novom roku 2019 a zasadnutie ukončil.

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

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

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

