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Zápisnica 
z 2.  rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 

24.01.2019 o 17:00 hod v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici 9 v Marianke 
 
 

Prítomní: 
 
podľa prezenčnej listiny 
  
Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 
3. Návrh na schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia o činnosti obecného úradu 
5. Interpelácie poslancov 
6. Plnenie uznesení 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 
8. Správy z kontroly 
9. Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021 
10. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 
11. Zriadenie komisií, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií. 
12. Dozorná rada PMP  
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
1. Otvorenie rokovania 
 
2. rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Dušan Statelov, 
privítal všetkých prítomných a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné, 
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, prítomných je 7 poslancov (p. 
Jelačič ospravedlnený z dôvodu PN, p. Hollý ospravedlnený – príde neskôr). 
 
 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Eugen Jeckel a Zuzana Iváková.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov návrhovej komisie poslancov 
Eugena Jeckela a Zuzanu Ivákovú. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:  5 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Chabada, Marcel Porges, Maroš Sýkora)  

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Eugen Jeckel, Zuzana Iváková) 

neprítomní:  2 (Michal Hollý, Peter Jelačič) 

 

Za členov overovacej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Brestovanský a Maroš 
Sýkora. 
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Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov overovacej komisie poslancov 
Jozefa Brestovanského a Maroša Sýkoru. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:  5 ( Bubnič Mário, Michal Chabada, Zuzana Iváková, Eugen Jeckel,  Marcel Porges,)  

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Jozef Brestovanský, Maroš Sýkora) 

neprítomní:  2 (Michal Hollý, Peter Jelačič) 

 
 

Za zapisovateľku starosta určil p. Ľubicu Pápayová. 
 
 
 

3. Návrh na schválenie programu zasadnutia 
 
Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 
3. Návrh na schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia o činnosti obecného úradu 
5. Interpelácie poslancov 
6. Plnenie uznesení 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 
8. Správy z kontroly 
9. Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021 
10. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 
11. Zriadenie komisií, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií. 
12. Dozorná rada PMP  
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia v súlade s pozvánkou. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:     7 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Chabada, Zuzana Iváková, Eugen Jeckel, 
Marcel 
                         Porges, Maroš Sýkora)       
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       2  (Michal Hollý, Peter Jelačič) 
 
 
 

Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia Veci majetkové – zriadenie 
vecného bremena na pozemku registra E KN s par. č. 445 – ostatná plocha 
o celkovej výmere 777 m2, k.ú. Marianka. 

Program zasadnutia: 
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1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 
3. Návrh na schválenie programu zasadnutia 
4. Informácia o činnosti obecného úradu 
5. Interpelácie poslancov 
6. Plnenie uznesení 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 
8. Správy z kontroly 
9. Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021 
10. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 
11. Zriadenie komisií,zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií. 
12. Dozorná rada PMP  
13. Zriadenie vecného bremena 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program zasadnutia s doplneným bodom 
č. 13 veci majetkové – zriadenie vecného bremena na pozemku registra E KN s par. 
č. 445 – ostatná plocha o celkovej výmere 777 m2, k. ú. Marianka a s posunutím 
ostatných bodov. 

Hlasovanie poslancov: 
za:     7 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Chabada, Zuzana Iváková, Eugen Jeckel, 
Marcel 
                    Porges, Maroš Sýkora)       
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       2  (Michal Hollý, Peter Jelačič) 
 
 
 
 

4. Informácia o činnosti obecného úradu 
 
Ing. Dušan Statelov starosta obce predniesol informáciu o činnosti obecného úradu: 
 
24.1.2019 

Informácia starostu Marianky o stave úradu pri preberaní. 

S p. Hasoňom som sa po voľbách dohodol na termíne Ustanovujúceho Obecného 

zastupiteľstva na 4.12.2018. p.Hasoň tento termín jednostranne posunul na 7.12.2018. 

Po voľbách som písomne požiadal p. Hasoňa o to, aby Stavebný úrad nevydal nové 

rozhodnutia. V skutočnosti však, v čase od volieb do ustanovujúceho zastupiteľstva, 

stavebný úrad v Marianke, vydal niekoľko nezákonných rozhodnutí, napríklad ohlášok na 

rozšírenie a predĺženie cesty na Športovej, vybudovanie sietí ako kanalizácie, vody, plynu zo 

Śportovej do lokality Pod Ihriskom. Jeden z týchto spisov napr. SÚ-2018/1094/Pa sa stratil 

zo stavebného úradu. Nakoľko pôvodným stavebníkom bola PMP, stratený spis sme pýtali 

od konateľa PMP p. Kišoňa, ktorý nám oznámil, že spis nemá ani on, lebo ho po prevedení 

práv a povinností stavebníka na S&O company, ktorú vlastní pán Hasoň spolu 

s p.Shaikhetom odovzdal osobne do rúk pána Pavlíka, ktorý zastupoval S&O. Medzi 

rozhodnutiami tiež boli kolaudačné rozhodnutia na nedostavané domy na Lúkach II, 
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stavebné povolenia na rodinné domy s 3 bytovými jednotkami na lokality Kraciny a Pod 

Ihriskom. 

p. Hasoňovi som poslal s predstihom návrh preberacieho protokolu, včítane návrhu prevzatia 

stavebnej dokumentácie, vzhľadom na riziko chýbajúcich spisov. 

Od p. Hasoňa som nedostal preberací protokol v písomnej forme okrem prihlasovacích 

údajov do obecného webu, nastavenia mailov a prihlasovania sa do kamerového systému. 

Namiesto toho sme body preberacieho protokolu prešli iba ústne a poznámky som si zapísal. 

p. Brbúchová mi 2 dni pred Ustanovujúcim OZ oznámila, že si odkúpila obecný notebook 

a že berie si ho domov. 

Po ustanovujúcom OZ mi p. Hasoň zabudol odovzdať kľúče. Tie mi odovzdal v sobotu 

nasledujúci deň po urgencii. 

Po prevzatí úradu som zistil, že na mailovom serveri chýbajú maily na účte starostu, preto 

som žiadal p. Brbúchovú o prinesenie notebooku na obecný úrad za účelom skopírovania 

obecných dát a preinštaláciu notebooku. P. Brbúchová namiesto toho doniesla p. Pápayovej 

USB kľúč kde nakopírovala dáta zo svojho notebooku avšak maily medzi nimi neboli. Do 

dnešného dňa predošlé vedenie neodovzdalo obecnú mailovú komunikáciu z účtu 

starosta@marianka.sk, pričom nebolo možné tieto maily ani obnoviť zo servera. Youtube 

konto, cez ktoré boli zverejňované zvukové záznamy OZ, bolo súkromné, po zmene vedenia 

obce bolo zrušené. 

Pri nástupe do úradu, mali dvaja pracovníci stavebného úradu p. Paulík a p. Blažek 

rozviazaný pracovný pomer dohodou s predošlým starostom. Títo odišli bez odstupného. 

P.Brbúchová, ktorá ukončila pracovný pomer dostala 2 mesačné odstupné.   

Prvý deň nástupu do funkcie starostu bol posledným dňom na vrátenie dotácie vo výške 30 

tis Eur na nezrealizovaný kamerový systém Ministerstvu vnútra. Dotáciu sa nám podarilo pre 

obec zachrániť v posledných minútach. Čas realizácie Ministerstvo dodatkom zmluvy 

predĺžilo o 1 rok. 

Hneď v prvých dňoch obec čelila pokute za chýbajúceho správcu vodovodu na Javorovej vo 

výške 3 tis. Poslali sme odvolanie. 

OÚ tiež vyvolal stretnutie kvôli vodovodu v lokalite Panský Les, ktorého som sa kvoli 

vyšetrovaniu podpáleného auta nemohol zúčastniť. 

Zistil som, že obec nemá zabezpečenú zmluvu so žiadnou školou, kam môžu školáci prejsť 

na druhý stupeň. Zmluvu vypovedala Záhorská Bystrica ešte v roku 2017. 

Ďalšia pokuta hrozí zo strany OÚ Malacky za garáž p. Shaikheta, umiestnenenj na obecnej 

ceste na Slnečnej ulici vo výške 3 tis. Garáž sľúbil p. Hasoň v novembri na jednaní u p Šveca 

odstrániť do Vianoc 2018. Garáž dodnes stojí na pôvodnom mieste. 

Vzhľadom na to, že do 15.12.2018 nebolo prijaté VZN ktoré by odzrkadlilo zvýšenie cien 

likvidácie odpadu, bude možné upraviť ceny až od 1.1.2020. To zaťaží obec ročne stratou 22 

tis. Eur. 

Informácia starostu Marianky o prvých týždňoch fungovania 

mailto:starosta@marianka.sk
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Kroky počas prvých týždňov vo funkcii: 

1) Počas mojej neprítomnosti bol zapečatený stavebný úrad 
2) Výzva na prihlásenia sa na trvalý pobyt do konca roka 10 ľudí. Podielové dane 

predstavujú hlavný príjem obce asi 60%. Pokiaľ je býva veľa ludí, ktorí potrebujú zimnú 
údržbu, svietenie, škôlku, školu a ďalšie služby od obce, ich kvalita je priamo úmerná 
počtu prihlásených ľudé na trvalý pobyt. Podielová daň na jedného človeka je aktuálne 
370 Eur/rok. 

3) Pripravili sme samostatnú miestnosť na stavebný archív oddelený od ostatnej agendy. 
4) Zabezpečil som prevzatie 4 z 5 typov dokumentácie stav. úradu s p.Hasoňom, pričom 

staré spisy boli opatrené plombovacími nálepkami. Boli označené chýbajúce spisy napr. 
kolaudačný spis p. Abraháma z Tálkov. Dodnes neboli tieto chýbajúce spisy doručené na 
stavebný úrad 

5) Prijal som novú pracovníčku na stavebný úrad, vďaka čomu bola činnosť stavebného 
úradu obnovená 

6) Stavebný úrad rozoslal niekoľko oznamov o štátnom stavebnom dohľade na niektoré 
sporné stavby 

7) Uzavrel som zmluvu s právnikom špecializovaným na samosprávu 
8) Prijal som asistenta p. Čambora, ktorý ma odbremeňuje od veľkého objemu denno 

dennej agendy 
9) Zabezpečili sme zber vianočných stromčekov v zbernom dvore s prísľubom následného 

štiepkovania. 
10) Bystrická ulica – v októbri minulého roka bol minulým vedením vysúťažený dodávateľ 

Cesty Nitra s rozpočtom zhruba 160 tis Eur. V cene nebola zahrnutá prekládka 
elektrických vedení, ktorej rozpočet bol 80 tis Eur. 
a) Tento týždeň nám ZSDIS oznámilo, že predloží na schválenie financovanie preložky 

z vlastných zdrojov, s tým, že obec zabezpečí zemné práce a vecné bremeno. Ak sa to 
podarí pre obec to bude predstavovať nemalú úsporu investičných nákladov. 

b)  Nakoľko BVS plánuje v tomto roku položiť do cesty Budovateľská, kam zasahuje aj 
časť vozovky z projektu Bystricka, nové vodovodné potrubie, bol som na rokovaní 
v BVS a.s. kde pravdepodobne dôjde k dohode o časovej koordinácii prác tak, že bude 
možné realizovať celú vozovku včítane časti na Budovateľskej, bez hrozby následného 
búrania. 

c)  Bude potrebné doriešiť odvedenie ďaždovej kanalizácie. Nakoľko Bystrická naväzuje 
na Južnú cestu, zisťoval som možnosť napojenia na ďaždovú kanalizáciu v Južnej 
ceste. Tá je však nefunkčná, na hornom úseku je potrubie, ktoré prechádza do časti 
iba so štrkovou drťou, potom sa napája na ďažďovú kanalizáciu na Sedmikráskovej, 
pričom portubie v Južnej ceste medzi horným a spodným vjazdom na Sedmikráskovu 
vôbec neexistuje.  
 
To je možné riešiť napríklad dobudovaním kanalizácie riadeným pretlakom, v dĺžke vo 
variante a) 100 m a variante b) v dĺžke 160 m, čo bude predstavovať náklady min 30 
tis. Eur. 

11) Výstavba - snaha o prednostné riešenie dohodou s tým, že sa budú rešpektovať 
regulatívy územného plánu 

12) Zimná údržba – zabezpečuje len Robo Pokorný, je otázne či do budúcnosti zlepšiť 
systém napr. umiestnením soli do nádob pri ceste  kritických úsekoch, rozšíriť na údržbu 
chodníkov 

13) Verejne osvetlenie – bola zverejnená podrobná správa o stave najviac poškodených 
verejných osvetlení. Na Vrbovej ulica, na ktorej prevzala verejné osvetlenie do majetku 
obec asi pred 8 rokmi, nebola nikdy prihlásená ako odberné miesto, preto ju ZSDIS tento 
týždeň odpojilo. Riešime legálne pripojenie, zaplatenie neoprávneného odberu cez 450 
Eur a zrejme aj pokutu. 
Veľa ulíc má vážne poškodené káble, máme spracované cenové ponuky. Jedna ulica 

stojí 14 tis Eur. Údržba stojí obec 25 tis ročne, spotreba elektriny 40 tis Eur/rok. 

14) Odpady. Jednal som s Envipakom a Tekosom. Zistil som, že Envipak prepláca Tekosu 
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12 kontajnerov, pričom v realite máme len 4, zavreté v zbernom dvore, kvôli neporiadku 
okolo kontajnerov. Boli by sme radi keby sme mohli mať kontajnery vyložiť na verejne 
prístupné miesto bez toho aby bol do nich hádzaný komunálny odpad a nekumuloval sa 
okolo neporiadok. Zároveň by sme nevynášali odpady do Záhorskej alebo inde. 
Uvažujem o prechode na žetónový systém s vyššou frekvenciou vyvážania 

recyklovaných odpadov. V súčasnosti analyzujeme finančnú náročnosť rôznych 

alternatív. Dnes nás stojí ročne odvoz odpadov 85 tis ročne a obec dopláca zhruba 22 tis 

Eur ročne. Tento rok bude potrebné prijať VZN ktorým sa zvýšia poplatky. 

Výhľadovo by obci pomohol funkčný dvor na bioodpad. Podľa podielu recyklovaného 

odpadu sa určujú obci aj ceny za komunálny odpad. Bude sa tomu venovať samostatne. 

15) Lesy - ťažobný plán predpokladá že za 15 rokov sa má vyťažiť celý les nad Mariankou. 
16) Pyrotechnika pripravíme VZN 
17) Rozpočet na Retarderi minuly rok prepadli treba schvalit znova 
18) 24-1-2019 stavebný úrad vykonal 10 štátnych stavebných dohľad. Vyzvaní stavebníci na 

dohľad s výnimkou p. Šimeka neprišli. 
19) Spolu s poslancami pripravujeme 4 ročný program obce, zverejníme na 

pripomienkovanie občanom. 

 
Znenie preberacieho protokolu zaslaného pred ustanovujúcim OZ p. Statelovom p. 

Hasoňovi: 

 

V.p. Hasoň 

 

Žiadam Vás o poskytnutie preberacieho protokolu s odpoveďami na nasledovné otázky: 

 

1) Personálne zabezpečenie obecného a stavebného úradu, napr. či je niekto vo 
výpovedi alebo nie. Zodpovednosti, organizačnú štruktúru úradu. Bude niekto chýbať 
na zabezpečenie prevádzky? 

2) Zoznam súdnych sporov, ktoré obec aktuálne rieši na súdoch so stručným popisom 
situácie a termínami, odkazmi na zmluvu. 

             

3) Zoznam zahájených a prebiehajúcich stavieb kde je investorom obec alebo PMP. 
Popis situácie. Doložiť Verejné obstarávania, uzavreté zmluvy, územné a stavebné 
povolenia a projekty. 

            Bystrická – projekt 

4) Zoznam mimosúdne vedených sporov a jednaní. 
5) Zoznam Europrojektov a dotácií, ktoré sú stále v období záväzného dodržiavania 

merateľných ukazovateľov. Sú nejaké merateľné ukazovatele nesplnené? Je hrozba 
vracania NFP? 

            Zoznam podaných nových žiadostí o NFP. 

            Zoznam pripravovaných projektov. 

             

6) Prihlasovacie údaje do počítačov, registratúry, webovej stránky obce na samospráve 
aj stavebnom úrade. Popis počítačovej siete a organizácie siete, zabezpečenie 
zálohovania. 

 

7) Registratúru stavebného úradu s označením otvorených prebiehajúcich konaní. 
Konania do 3-rokov 

 Odovzdávajúci predloží kompletný zoznam konaní za posledné 3 roky 
(napr. Excel súbor) s prehlásením, že ide o zoznam kompletný 

 Pri každom konaní bude uvedené, či je odovzdávaná dokumentácia 
daného konania kompletná alebo niečo chýba. 

                           V prípade chýbajúcich dokladov odovzdávajúci uvedie o aké doklady  
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                           sa  jedná a dôvod, prečo nie sú na stavebnom úrade (šetrenie prokuratúry a 
                           pod.) 

 Pri každom konaní bude uvedené, či konanie uzatvorené, ale prebieha. Ak 
ide o prebiehajúce konanie uvedie sa zákonný termín dokedy má byť 
vybavené. 

 Každý spis sa uloží do samostatnej krabice, prelepí nálepkou, ktorú 
podpíšu všetci zúčastnení. 

 Všetky zapečatené spisy sa odložia do samostatnej miestnosti – napr. do 
vyprázdneného skladu CO.  

 Miestnosť sa zapäčatí. 

 Pri otváraní dokumentácie musí byť prítomný minimálne jeden 
z nezávislých pozorovateľov. 

Konania staršie ako 3-roky 

 Odovzdávajúci predloží kompletný zoznam konaní 
                           V prípade chýbajúcich dokladov odovzdávajúci uvedie 
                            o aké doklady sa jedná a dôvod, prečo nie sú na stavebnom úrade 
                            (šetrenie prokuratúry a pod) 

 Spis sa prenesie do rovnakej miestnosti ako ostatné spisy. 
K uvedenému protokolárnemu odovzdaniu je potrebné zaobstarať kartónové krabice 

v počte cca 300 ks. 

8) Zoznam účtov, stav, pohľadávky, záväzky. 
9) Termín odovzdania údajov, kľúčov 
10) Platy a úväzky na stavebnom úrade 
11) Podklady k D4 zo stretnutia v Septembri 2018 
12) Kamerový systém existujúci 
13) Kamerový systém AVCOM - projekt 
14) Dochádzkový systém 
15) Menný zoznam ľudí, zodpovedných za odovzdanie jednotlivých agend 
16) Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú pre zabezpečenie neprerušeného chodu obce 

dôležité. 

 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel o 17:30 hod. Michal Hollý. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu starostu obce na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

5. Interpelácie poslancov 

Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov. 

6. Plnenie uznesení 

Predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie poslancov: 
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za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

Predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Tomkovičová, návrh plánu 
kontrolnej činnosti bol riadne zverejnený na úradnej tabuli. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Marianka na 1. polrok 2019. 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

8. Správy z kontroly 
 
Predniesla hlavná kontrolórka obce Marianka nasledovné správy z kontroly: 
 
Správa z kontroly vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za II. 
polrok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu vedenia pokladne obce 
a dodržiavanie súvisiacich predpisov za II. polrok 2018. 
 

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Správu z kontroly zmluvy s pánom Kršekom v súvislosti s údržbou v obci Marianka. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly zmluvy s pánom 
Kršekom v súvislosti s údržbou v obci Marianka. 
 
 

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
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Správu z kontroly uzatvorených dohôd za rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly uzatvorených dohôd za 
rok 2018 a žiada uplatniť možnosť získania späť finančných prostriedkov, aké sú 
právne možnosti vrátenia a vymáhania. 

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

Správy z kontroly tvoria prílohu tejto zápisnice. 

9. Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021 

Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 – 2021 predniesla hlavná kontrolórka obce. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Marianka k návrhu programovému viacročnému rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na 
roky 2020 a 2021 

 
Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

 
10. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 
 
Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke obce v nasledovnom znení:  
 

 2019 
Príjmy 1 233 769,00 
Bežné príjmy 1 233 769,00 
Kapitálové príjmy 0,00 
Finančné operácie 0,00 
Výdavky 1 233 769,00 
Bežné výdavky 1 233 769,00 
Kapitálové výdavky 0,00 
Finančné operácie 0,00 
Rozdiel 0,00  

 
Na obecný úrad bola doručená pripomienka k návrhu rozpočtu na rok 2019 od p. 
Zuzany Ivákovej, kde žiada na základe údajov z ministerstva financií o úpravu 
položky 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve z 630 771,- 
€ na 764 081,- €. 
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Pripomienka bola zapracovaná do rozpočtu a následne bol rozpočet schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet vrátane programov 
a podprogramov na rok 2019. 
 
 
 

 2019 
Príjmy 1 367 079,00 

Bežné príjmy 1 367 079,00 
Kapitálové príjmy 0,00 

Finančné operácie 0,00 
Výdavky 1 233 769,00 

Bežné výdavky 1 233 769,00 
Kapitálové výdavky 0,00 
Finančné operácie 0,00 

Rozdiel 133 310,00 

 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov 
a podprogramov na roky 2020 – 2021. 
 
 

 2020 2021 
Príjmy 1 237 319,00 1 242 169,00 
Bežné príjmy 1 237 319,00 1 242 169,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné operácie 0,00 0,00 
Výdavky 1 044 540,00 1 046 540,00 
Bežné výdavky 1 044 540,00 1 046 540,00 
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 
Finančné operácie 0,00 0,00 
Rozdiel 192 779,00 195 629,00 

 
Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
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11. Zriadenie komisií, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov 
komisií 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke navrhlo zriadiť nasledovné komisie: 

1. Komisia pre územné plánovanie 
2. Kultúrna a sociálna komisia 
3. Školská komisia 
4. Športová komisia 
5. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 
6. Ekonomická a investičná komisia 
7. Komisia pre informatizáciu 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke navrhlo schváliť nasledovných predsedov komisií: 
 

1. Komisia pre územné plánovanie, Peter Jelačič 
2. Kultúrna a sociálna komisia, Maroš Sýkora 
3. Školská komisia, Zuzana Iváková 
4. Športová komisia, Mário Bubnič 
5. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva, Eugen Jeckel 
6. Ekonomická a investičná komisia, Michal Hollý 
7. Komisia pre informatizáciu, Michal Chabada 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo komisiu pre územné plánovanie. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:              8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu komisie pre územné plánovanie 
Petra Jelačiča 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi komisie pre územné plánovanie 
predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh štatútu 
komisie pre územné plánovanie a návrh členov komisie. 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:              8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                         Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo kultúrnu a sociálnu komisiu. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:              8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
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                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu kultúrnej a sociálnej komisie 
Maroša Sýkoru. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi kultúrnej a sociálnej komisie 
predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh štatútu 
kultúrnej a sociálnej komisie a návrh členov komisie. 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                         Eugen Jeckel, Marcel Porges)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Maroš  Sýkora) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo školskú komisiu. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:              8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                           Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu školskej komisie Zuzanu 
Ivákovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi školskej komisie predložiť na 
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh štatútu školskej 
komisie a návrh členov komisie. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada,  
                         Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Zuzana Iváková) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo športovú komisiu. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                           Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 

 
 



13 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu športovej komisie Mária 
Bubniča. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi športovej komisie predložiť na 
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh štatútu športovej 
komisie a návrh členov komisie. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková, 
                         Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Mário Bubnič) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo komisiu životného prostredia 
a odpadového hospodárstva. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:               8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                           Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu komisie životného prostredia 
a odpadového hospodárstva Eugena Jeckela. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi komisie životného prostredia 
a odpadového hospodárstva predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v roku 2019 návrh štatútu komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
a návrh členov komisie. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Mário  Bubnič Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková, 
                          Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Eugen Jeckel) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo ekonomickú a investičnú komisiu. 
 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu ekonomickej a investičnej 
komisie Michala Hollého. 
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Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi ekonomickej a investičnej 
komisie predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh 
štatútu ekonomickej a investičnej komisie a návrh členov komisie. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Mário  Bubnič,  Michal Chabada, Zuzana Iváková, 
                             Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Michal Hollý) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zriadilo komisiu pre informatizáciu. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:              8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo predsedu komisie pre informatizáciu 
Michala  Chabadu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke uložilo predsedovi komisie pre informatizáciu 
predložiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2019 návrh štatútu 
komisie pre informatizáciu a návrh členov komisie. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za:             7 (Jozef Brestovanský, Mário  Bubnič,  Michal Hollý,  Zuzana Iváková, 
                             Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 1 (Michal Chabada ) 
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

12. Dozorná rada PMP 
 
- predniesol starosta obce Ing. Dušan Statelov 
 
 
A. Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm.l) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
schvaľuje odvolanie Petra Hasoňa, JUDr. Dionýza Stehlíka  a Romana Neumahra 
z funkcie členov Dozornej rady spoločnosti Prvá Mariatálska prevádzková, s. r. o., 
sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, IČO: 46 168 907, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72725/B a zároveň schvaľuje 
menovanie Ing. Eugena Jeckela, ako člena Dozornej rady spoločnosti Prvá 
Mariatálska prevádzková, s. r. o., sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, IČO: 
46 168 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka 72725/B.  

 

Hlasovanie poslancov: 
za:             8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
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                           Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

B. Obecné zastupiteľstvo obce Marianka poveruje starostu obce Marianka, aby 

vykonal všetky potrebné zmeny a s tým spojené právne úkony, ktoré sú spojené 

s odvolaním Petra Hasoňa, JUDr. Dionýza Stehlíka a Romana Neumahra 

z funkcie členov Dozornej rady spoločnosti Prvá Mariatálska prevádzková, s. r. o., 

sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, IČO: 46 168 907, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72725/B a následným 

menovaním Ing. Eugena Jeckela, ako člena Dozornej rady spoločnosti Prvá 

Mariatálska prevádzková, s. r. o., sídlom Školská 32, 900 33 Marianka, IČO: 

46 168 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

Sro, vložka 72725/B, ako to plynie z časti A. tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 
za:             8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

      C.  Obecné zastupiteľstvo obce Marianka odporúča starostovi obce Marianka, aby 

prijal formou úkonu jediného spoločníka úplné znenie Zakladateľskej listiny 
spoločnosti Prvá Mariatálska prevádzková, s. r. o., sídlom Školská 32, 900 33 
Marianka, IČO: 46 168 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72725/B, ktorá zohľadní zmeny uvedené pod časťami 
A. a B. tohto uznesenia.  

Hlasovanie poslancov: 
za:     8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič 
 

D.Obecné zastupiteľstvo obce Marianka zrušuje svoje Uznesenie prijaté na rokovaní 
dňa 7. decembra 2018 pod č. 2018/24 – 10.   

 

Hlasovanie poslancov: 
za:               8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                          Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 
 



16 
 
 

13.Veci majetkové – zriadenie vecného bremena 
 

- predniesol starosta obce Ing. Dušan Statelov  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v 

spojení s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov schvaľuje na pozemku registra E KN s par. č. 445- ostatná plocha o 

celkovej výmere 777 m2, k. ú. Marianka, zriadenie vecného bremena za 

účelom uloženia, prevádzky a správy elektrického vedenia, a to v nevyhnutnom 

rozsahu jeho realizácie podľa skutočného vyhotovenia pre: Západoslovenská 

distribučná, a.s., sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

Hlasovanie poslancov: 
za:      8 (Jozef Brestovanský, Bubnič Mário, Michal Hollý, Michal Chabada, Zuzana Iváková,  
                    Eugen Jeckel, Marcel Porges, Maroš Sýkora)                                                  
proti:         0 
zdržal sa: 0  
neprítomní:       1  (Peter Jelačič) 
 
 

14. Rôzne 
- neboli vznesené žiadne podnety 

 
15. Diskusia 
 
- poslanec Maroš Sýkora poprosil obyvateľov, ktorí majú záujem pracovať v kultúrnej  
a sociálnej komisii, nech sa mu ozvú 
- p. Pšenko mal dotaz na starostu obce, ako bude fungovať zberný dvor, čo robí pre 
obec p. Kišoň a otázku na poslancov, či nebudú zahŕňať do investičného zámeru aj 
križovatku Budovateľská, Potočná ulica a Háj, vôbec nie je označená a sú tam 
problémy. 

- starosta – odpovedal, že  sa informoval u majiteľov pozemku, či sa môže 
zberný dvor využiť na zber vianočných stromčekov, bol udelený súhlas, 
s majiteľmi pozemku nie je ani nebola uzatvorená zmluva o prenájme, 
momentálne je to v riešení 
- p. Jeckel – riešenie neprehľadnosti križovatky je určite zámer poslancov na 
roky 2019 – 2020, tak isto ako ďalšie problémy v obci parkovanie, Južná 
cesta, retardéry ..... 
- starosta – p. Kišoňovi skončila zmluva k 31.12.2018, požiadal ho, aby 
predložil aké činnosti robí pre obec, zatiaľ nie je uzatvorená nová zmluva, je to 
v štádiu prehodnocovania, podotkol, že p. Kišoň nie je zamestnanec obce, ale 
je externý dodávateľ. 

- p. Jelačič st. – mal dotaz, čo robil pre obec p. Kršek 
- p. Tomkovičová – odpovedala, že robila kontrolu faktúr a zmluvy, odporučila 
starostovi obce riešiť, 

- p. Jelačič st. – poďakoval starostovi, že sa mu podarilo rokovanie zo 
západoslovenskou distribučnou ohľadom Bystrickej ulice a položil otazky: 
- či bol p. Blažek platený obcou, keďže po voľbách sa robilo na stavebnom úrade 24 
hodín denne 

 - starosta – p. Blažek bol riadny zamestnanec obce 
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- p. Hasoň vydal po voľbách leták spolu s kronikou na CD, kto to financoval 
- starosta – volebný leták a CD p. Hasoňa bola jeho súkromná aktivita 

- poprosil o zmenu na stránke obce www.marianka.sk, je tam marianka s dĺžňom 
-  p. Chabada – odstráni tento problém 

- do diskusie sa zapojil p. Ondruš ohľadom riešenia situácie na Karpatskej ulici 
- p. Ambra mal dotaz ohľadom dopravy do Stupavy 

- starosta – obec uvažuje nad zavedením senior taxi 
- p. Brestovanský – v minulom období dával pripomienky k doprave, ale myslí 
si, že tieto pripomienky neboli poslané kompetentným, 

- p. Baranovičová – ako to je s vrátením MHD do Marianky 
- starosta – Marianka nie je mestskou časťou Bratislavy, DPMB obmedzilo 
spoje mimo Bratislavy, na 37 obec doplácala zhruba 30 tis Eur ročne, pre 
obec je lepšie ak rovnaké spoje zabezpečí Regiojet.  

- p.Osuský – určite treba riešiť problém s odpadom v obci, potok, lietanie dronov, 
problém na Poľnej ulici nie je plyn, kanalizácia 
 
 
17. Záver 
 
Starosta obce Ing. Dušan Statelov poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Marianke, 28.01.2019 
 
Zapísala: Ľubica Pápayová 
 
 
Overovatelia: 
 
Jozef Brestovanský 
 
Maroš Sýkora 

http://www.marianka.sk/

