
OBEC MARIANKA 
Školská 32, 900 33 Marianka 

www.marianka.sk 

Číslo: 2018/22                                                       Marianka, 27.09.2018 
 

P O Z V Á N K A  
 

V súlade s §12 ods. 3, prvá veta odstavca 
zákona SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

oznamujeme, ţe mimoriadne 22. rokovanie obecného zastupiteľstva, 
sa uskutoční  vo štvrtok 4.10.2018  hod. o 18:00 hod.  v spoločenskej 

sále obce Marianka na Štúrovej č. 9 v Marianke 
 

s navrhovaným programom: 
 
1. Prezencia, otvorenie zasadnutia.  
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa. 
3. Návrh na schválenie programu zasadnutia. Návrh zmeny programu. 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich rokovaní. 
5. Zrušenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke č. 4 (pre PMP) schválený uznesením č. 

2018/21-9 
6. Zrušenie Dodatku č. 2 k Dohode o zmene záväzku, Dodatku č. 2 k Zmluve o pôžičke,  

Dodatok č. 3 k Zmluve o pôžičke č. 2, Dodatok č. 2 k Zmluve o pôžičke č. 3 (pre PMP) 
7. Schválenie pôžičky a Zmluvy o pôžičke č. 5 pre Prvú Mariatálsku prevádzkovú, s.r.o. 

(PMP) na opravu a rekonštrukciu IS a komunikácií na Bystrickej ul. 
8. Schválenie Dodatku č. 2 k Dohode o zmene záväzku, Dodatku č. 2 k Zmluve 

o pôžičke,  Dodatok č. 3 k Zmluve o pôžičke č. 2, Dodatok č. 2 k Zmluve o pôžičke č. 3 
(pre PMP). 

9. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly uzavretých dohôd o vykonaní 
práce za rok 2017 a o výsledkoch predmetu dohody podľa uznesenia 2017/17-11 

10. Kontrola účelového použitia prostriedkov z pôžičiek Prvej Mariatálskej prevádzková 
s.r.o. kontrolórkou obce 

11. IV. zmena rozpočtu v roku 2018 
12. Prenájom športového ihriska 
13. Interpelácie poslancov 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver 

                
 
Zvolávajúci poslanci obecného zastupiteľstva v Marianke:  Jozef Brestovanský 

Ing. Michal Hollý 
Ing. Peter Jelačič 
Ing. Marcel Porges, CSc. 

 
 
Dňa 13.9.2018 doručili zvolávajúci poslanci na obec Marianka Ţiadosť o zvolanie 
schôdze obecného zastupiteľstva obce Marianka (viď. Príloha) 
Nakoľko starosta obce nezvolal podľa zákona č. 369/1990 Zb. §12 ods.1, druhá veta 
zasadnutie obecného zastupiteľstva do 15 dní odo dňa doručenia ţiadosti 
(najneskôr na 28.9.2018), zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. 
pracovný deň odo dňa doručenia ţiadosti na jeho konanie t.j. 4.10.2018. 

http://www.marianka.sk/


 
Príloha 

 


