ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Marhaň, konaného dňa
30.06.2017 o 19.00 hod. v Marhani.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/ Marhaň, druhého riadneho v r..2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu schôdze Obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesenia
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016/p.Miháliková/
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Marhaň
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016. Predkladá HK Mgr.Kozák Jozef
8. Správa nezávislého auditóra o overovaní konsolidovanej účtovnej uzávierky
a finančné hospodárenie za rok 2016 a Dodatok k správe auditóra o overovaní súladu
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou uzávierkou za rok 2016.
Predkladá starosta obce.
9. Plán kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2017. Predkladá Mgr.Kozák Jozef.
10. Príprava folklórnych slávností v obci Marhaň dňa 30.07.2017.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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.Remeta
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci OZ jednomyselne do návrhovej komisie zvolili Bc.Goliáša Vladimíra,
p.Šamka Vladislava a p.Remetu Milana.

3. Starosta obce navrhol za zapisovateľa – p.Františka Šestáka
a za overovateľov zápisnice – p.Gdovina Milana a p.Bakaľara Milana
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Františka Šestáka a za
overovateľov zápisnice p.Gdovina Milana a p.Bakaľára Milana.
4. Hlasovanie o schválení programu schôdze Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za 5/Bc.Goliáš navrhol vynechať bod č.8 z programu/, proti 0, zdržal sa 0
Poslanci jednomyselne hlasovali za program OZ.
5. Kontrola uznesení z OZ z 30.03.2017: OZ berie na vedomie Uzn.č.1, zrušuje Uzn.č.9
a schvaľuje uznesenia č.2,3,4,5,6,7,8/ okrem č.7., ktoré presúva na ďaľšie OZ/
6. Predloženie správy o Záverečnom účte obce Marhaň – predkladá p.Miháliková zo
Spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov – viď príloha.

7. Stanovisko Hlavného kontrolóra/ďalej len HK/ obce k záverečnému účtu obce Marhaň
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016. Predkladá Mgr.Jozef Kozák HK obce
Marhaň. Viď príloha.
Hlasovanie:

za : 5,

proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednomyselne schválili správu o Záverečnom účte obce a stanovisko
k nemu.
8. Bod č.8 sa vynecháva.

9. Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2017. Predkladá HK obce Mgr. Jozef
Kozák.
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednomyselne schválili plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok
2017, ktorý predniesol HK obce p.Mgr. Jozef Kozák.
10. Slovo si zobral starosta obce p.Jozef Kuziak. Informoval prítomných poslancov
o príprave folklórnych slávností v našej obci, ktoré sa budú konať dňa 30.07.2017 na
miestnom futbalovom ihrisku. Kultúrne vyžitie občanov, ale aj pozvaných hostí
zabezpečia folklórne súbory Čerhovčan, Franková, heligonkári zo Sveržova a ľudový
rozprávač „Berty“.
Hlasovanie:

za: 5, proti: 0,

zdržal sa: 0

Poslanci OZ jednomyselne schválili prípravu folklórnych slávností.
11. V rôznom starosta informoval o prípravách týkajúcich sa opravy Domu nádeje/oprava
a vyspravenie omietok, výmaľovanie vnútorných priestorov, oprava vonkajšej fasády
a okien/ o rozpočtovom náklade cca.10.000.-eur. Je ďalej rozpracovaný plán na
vybudovanie autobusovej zastávky, nástupištia za účelom bezpečnejšieho nástupu
cestujúcich a presmerovanie vjazdu a výjazdu na parkovisko. Informoval tiež
o podnete a sťažnosti rodičov detí na pedagogických zamestnancov MŠ Mgr.Uhrínovú
a Mgr.Pekárovú. Sťažnosť bude riešená priebežne. Posledným príspevkom starostu
v rôznom bola informácia o vodovode „Starina“, ako aj apel na občanov, aby svojím
podpisom podporili toto dielo. Po jednotlivých rodinných domoch sa budú roznášať
materiály v ktorých budú mať občania možnosťpodpisom vyjadriť súhlas, či nesúhlas
s prípojkou
12.
Bc.Vladimír Goliáš v diskusii odporúčal previesť posunutie kanálu/brány/ pri
odbočovaní do hospodárskeho dvora za CBA, ktorého vlastníkom je p.Miroslav
Dvorský. Ďalej navrhoval poskytnúť odmenu p.Vargovej, ktorá odchádza do
dôchodku, za jej dlhoročnú prácu pre obec. Informoval sa tiež ako to je s dlžníkmi za
daň z pozemkov a stavieb a tiež navrhol vypracovať štúdiu prepojenia cesty od
p.Františka Kelemena k budove ZŠ a to záberom zo školského pozemku. Starosta
poslanca informoval o tom, že zoznam dlžníkov bude spracovaný k 01.09.2017 a budú
im zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov, nakoľko mnohí osobné výzvy ignorujú.
Poslanec Milan Gdovin navrhoval vybudovať čakáreň/autobusová zastávka/ aj na
Gajdošovej ulici a tak isto sa informoval aj o možnosti osadenia zrkadla pri výjazde na
hlavnú cestu pri jeho pozemku, ako aj navrhol, aby cesta okolo rybníka bola
jednosmerka.
Poslednou pripomienkou/žiadosťou/ bol návrh rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ, aby
cesta z chodníka do areálu MS cez cestu bola označená ako prechod/tkzv. Zebra/.
Starosta obce prisľúbil vyššie sa uvedeným problémom venovať na najbližšom
Obecnom zastupiteľstve.
Zuzana Fedorová sa pýtala na odkúpenie svojho pozemku pri ihrisku. Obec má záujem
o odkúpenie/v r.2017/ no nateraz sa využili finančné prostriedky na odkúpenie
pozemkov v centre obci a pri ZŠ.

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 prácu v prvom
polroku 2017 a zasadnutie OZ ukončil.

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

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

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

