Zápisnica

z27. rokovanĺa obecného zastupitel'stva, ktoré sa uskutočnĺlo
dňa 06.04.202Ż ( s-treda) a Il.04.20Ż2
v spoločenskej sále obce na Stúrovej ulici č. 9 v Marianke.
Prítomní poslanci:
Brestovanský Jozef' Bubnič Mário. Hollý Michal. Chabada Michal, Iváková Zuzana' Jelačič
Peter' Neumahľ Roman Porges Marcel. Sýkora Maroš

Prítomníza obecný úrad:

Jeckel Eugen-starosta' Szabová Katarína-prednostka, Tomkovičová Katarína-hlavná
kontrolórka

Zvukový

a

obrazový záznam z obZ konaného dňa 06.04.2022 je verejne dostupný na:

httos://www
stvo.sk/Marianka-O bZ.htm|?aid:4562
Zvukoý a obrazový záznam z obZ konaného dňa 11.04.2022 je verejne dostupný na:
https://www.zastupitelstvo.slďMarianka-obZ-pokracovanie.html?aid:4565

Rokovanie obZ sa zač,a\o dřn 06.04.20Ż2 o

BOD
1.

1

7: l 7

hod

1

Otvorenie rokovania

27. rokovanie obecného zastupitel'stva otvoril a viedol Eugen Jeckel. starosta (d'alej v texte ako
,,starosta"). Konštatoval. že rokovanie je uznášaniaschopné. Súčasneprivítal všetkých
prítomných a verejnosť.

BOD 2
2. Vol'ba členov návrhovej komisĺe, vol'ba overovatel'ov a určenĺezapisovatel'a
Starosta informoval, Že za členov návrhovej komisie navrhuje poslancov Maroša Sýkoru a
Michala Chabadu.
Starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Maľianke

volí

za členov návrhovej komisie obecného zastupitel'stva poslancov:
Maroša S
a Michala Chabadu

Hlasovanie poslancov:

za: (9) Brestovanský Jozef, Bubniě Máľio. Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter, Neumahr Roman, Porges Marcel, S ýkora Maroš
zdrža| sa: (0)
neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté
1.

Verejné

Starosta určil za zapisovateľku Katarínu Szabovú' ktorá s návrhom súhlasila.

Následne staľosta poŽiadal návrhovú komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal pľítomných poslancov o hlasovanie návrhu
uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Marianke

volí

za členov overovacej komisie obecného zastupiteľstva poslancov:

Maria Bubniča a Michala Hollého.
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Bľestovanský Jozef' Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana, JelačičPeteľ'
Neumahr Roman, Poľges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (l) Bubnič Mário
neprítomní: (0)
Uznesenie bolo prijaté

BOD 3
3. Schválenie programu obZ
Starosta uviedol, Že program bol publikovaný a poslanci doplnili body, ktoým ale neboli
doručenéŽiadne podklady na ľokovanie, ale je z nich zrejmé podľa názvu, o čom bude
ľokovanie.

Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návrh programu 27. rokovania obZ:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, vol'ba overovatel'ov a uľčeniezapisovateľa
3. Schválenie pľogramu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Inťormácia starostu o činnosti obecného úradu
6. Diskusia
7. I. zmena rozpočtu
8. Návľh Zmluvy o pľevode účelovejkomunikácie na ul. Nad Bednárovým
9. Návľh Zmluvy o prevode vodnej stavby na ul. Nad Bednáľovým
10. Návrh VZN č. 112022 o výške mesačnéhopríspevku na čiastočnúúhradu výdavkov školy
a školskéhozariadenia
l l. Borinská
l2. Sprava starostu o rokovaniach s VMBB (kanalizácia Štúrova)
l3. Dopravné značenie v Marianke
l 4. Aktualizácia projektu cyklotľasy
l 5. Inteľpelácie poslancov
l6. Rôzne
17. Záver

2

Verejné

Následne starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu
uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
27 . zasadnutia obecného
itel'stva v Marianke.
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal. Chabada Michal, Iváková Zuzana;
JelačičPeter, Neumahr Roman, Porges Marcel. Sýkora Maroš

proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)
neprítomní: (0)
Uznesenie bolo prijaté
Starosta sa opýal prítomných poslancov, či má niekto otázky alebo návrhy k pľedmetnému
bodu rokovania.
Poslanec Maroš Sýkora navrhol zmenu poradia bodov ľokovania schváleného programu, ktoľé
v navrhovanom poradí aj prečítal.

Starosta sa opytal prítomných poslancov, či má ešte niekto d'alšie otázky alebo návrhy
k predmetnému bodu rokovania. Nik nemal Žiadne d'alšie návrhy.
Poslanec MaľošSýkora navrhol pozmeňujúci návrh na zmenu poradia bodov programu v
znení:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba členov návľhovej komisie, voľba overovatel'ov a urěenie zapisovatel'a
3. Schválenie programu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
6. Diskusia
7. Interpelácie poslancov
8. Borinská
9. Sprava staľostu o rokovaniach s VMBB
l0. Dopravné značenie v Marianke
l l. Zmluva o prevode účelovejkomunikácie na ul. Nad Bednárovým
|2. Zmluva o pľevode vodnej stavby na ul. Nad Bednáľovým
l3. Návrh VZN ě. |/2022 o výške mesačnéhopľíspevku na čiastočnúúhradu výdavkov školy
a školskéhozariadenia -- Poznámka: dňa 29.3.2022je posledný deň na moŽnosť predkladania
pripomienok. Materiál je spracovaný, ale bez zaslaných pripomienok. Ak budú doručené
pripomienky, bude ich potrebné vyhodnotiť a spracovat'; TakŽe predloŽenie tohto bodu
rokovanie je dnes (29.3'Ż022) ottnny.
14. I. zmena rozpočtu
l 5. Aktualizácia projektu cyklotrasy
16. Rôzne
77. Záver.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie predloŽeného pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
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Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský JozeĹ Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter, Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci návrh nebol prijafý
Následne starosta poŽiadal návrhovú komisiu o pľečítanienávľhu uznesenia. Po pľečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu
uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje

program

27.

zasadnutia obecného zastupitel'stva v Maľianke v zmysle prijatého
návrhu.

Hlasovanie poslancov:
za: (7) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Chabada Michal,
JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (2) Neumahr Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Hollý Michal, Iváková Zuzana,

Uznesenie bolo prijaté

BOD 4
4. Kontľola plnenia uznesení
Hlavná kontľolórka obce uviedla, Že materiál bol predloŽený a súčasneinformovala, Že sú
uznesenie pľijaténa poslednom rokovaní obZ v plnení.
Starosta poznamenal, Že niektoré uznesenia týkajúce sa napr. Zm|uva-zriadenie vecného
bremena ulica Vetemá neboli podpísané.

Nik z prítomných poslancov nemal otázky k predmetnému bodu rokovania
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávľhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
informáciu h
o kontrole
ko
ra uznesenl
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Bľestovanský Jozef' Bubnič Mário. Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
nepľítomní:(0)
Uznesenie bolo pľijaté
4
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BOD 5
5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
Starosta z dôvodu, Že posledné rokovanie obZ bolo pľed nedáVnom' stručne uviedol

nasledovné informácie :
- prebiehajú rokovania s investoľom na lokalitu pod ihľiskom _ bude nájomný vzt'ah.
- rokovania s cirkvou _ Páter Michal v súčasnostisa zdrŽuje mimo kongregáciu, preto
rokovania prebiehajú na diaľku a vzhl'adom tieŽ na jeho nepľítomnost' sa nemôŽu
uskutočnit' osobné stretnutia,
- zmeny a doplnky územného plánu _ dňa |3.4.2022 avizoval moŽnost' uskutočnit'
pracovné stretnutie,
- stretnutie s p. Trnavským ohl'adom optiky - pri ul. Agátová a Lipová sú nové návrhy
(na uvedených uliciach je potrebná oprava verejného osvetlenia a pod.).
- uskutočnilo sa rokovanie s BSK k cyklotrase (samostatný bod tohto rokovania),
- v sobotu sa uskutočnila brigáda v obci, pod'akoval poslancovi Máriovi Bubničovi za
oběerstvenie,
- potreba vysadenia 3 stromov _ termín stanoví podl'a počasia.

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
berĺe na vedomie
ústnu informáciu o činnosti ocÚ od
zasadnutiaOZ.
poslancov:
Hlasovanie

za: (7) Bubnič Mário. Chabada Michal. Hollý Michal. Iváková Zuzana. JelačičPeter'
Neumahr Roman, Porges Marcel.
proti: (0)
zdĺŽa| sa: (2) Brestovanský Jozef, Sýkora Maroš
neprítomní (0)
Uznesenie bolo prijaté

BOD 6
6. Diskusia

Starosta otvoril bod rokovania a poŽiadal prítomných občanov o ich otŁky:
občania kládli tieto otŁky, na ktoré staľosta obce postupne odpovedal:
- p. Gašparovičová _ je moŽnosť rozdelenia vypracovanie projektovej dokumentácie na
vodovody samostatne na Podhájsku ul.?
- p.Sverčiěová
o kedy bude vybudovaný hydrant s pitnou vodou?
o je už funkčný email _ ZonaBoľinská-Športová?
o ako sa rieši zúŽená vozovka na Borinskej ulici pri p. Kováčovi?
Na otŁku ohľadom zuŽenia Boľinskej ul. stručne odpovedal dr. Mandelík (právny zástupca
obce) a taktieŽ odpovedal na otázky k tejto téme poloŽených poslancami Marošom Sýkorom
a Máriom Bubniěom. Do diskusie sa zapojili aj poslanci Zuzana Iváková a Peter Jelačič.Dr.
Mandelík vysvetlil postupy. ktoré v tejto veci si uplatňuje obec a taktieŽ uviedol moŽnosti
riešenia tohto problému.
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Poslanec Jozef Brestovanský sa dopýoval na cestu na ovsisku. Dr. Mandelík odpovedal na
otŁku.
Následne sa do diskusie zapojila pani Kvasnicová (oZ Borinská), ktorá poprosila prítomných,
o riešenie problémov spojených s ul. Borinská transparentne, je potrebné vybudovanie
vodovodu akanalizácie na tejto ulici a pľosila, aby ich dlhoľočnéproblémy boli ľiešené.
Starosta občanom obce postupne odpovedal na jednotlivé

otŁky.

Starosta obce sa opýal prítomných občanov, či majú nejaké oÍázky do diskusie. Nik
z prítomných nemal žiadne ďalšie oÍázky.
Poslanec Michal Chabada prečítalotázky od občanov, ktoré boli doručenécez sli.do, na ktoré
starosta postupne odpovedal :
- bude vybudovaný ľetardér na Potoěnej ulici?
- bude na kriŽovatke od Bratislavskej ulici kľuhový objazd?
Starosta občanom obce postupne odpovedal na jednotlivé otźuky'
Starosta (o 19:24 hod.) z dôvodu, Že obZ ľokovalo l20 minút (rokovací poriadok obZ) sa
op;ital poslancov, či majri záujem o hlasovanie o prestávke. Starosta dal hlasovat'o prestávke.
Prítomníposlanci si odsúhlasili prestávku (za:7).

Rokovanie po prestávke pokľačovalood |9:42hod

Poslanec Michal Chabada poŽiadal o ospravedlnenie z d'alšieho rokovania od 20:00 hod.
z ľodinných dôvodov.

BOD

7

7. Interpelácie

Bod rokovania otvoril starosta a poŽiadal poslancov o ich otŁky.
Poslanec Jozef Brestovanský :
- Ako bude postupovať, alebo postupuje obecný úrad v Marianke pri vrátení poplatku
poplatníkov v súvislosti so starostovým zľušenímtýŽdenného vývozu od 1.7.2021? - poŽiadal
o písomnú odpoveď. Súčasnek otŁke uviedol informácie.
- Dňa l5.2. ste zverejnili na web stľánke poplatky za odpady-ako postupovať. Uvedená
informácia nekorešponduje s $ 9 ods. l. otŁka znie: Kto a pľečozverejnil info, ktoré nie je
v zmysle VZN č. 212020? - poŽiadal o písomnú odpoveď. Starosta odpovedal, Že údaje na web
zve on.
- Dňa l8.1. som podal Žiadosť ospľístupnenie infoľmácií, ktoľá sa týkala $ 5 ods. l, dňa
3l.1.2022 som obdrŽal odpoveď, na ktorú som podal dřn2.2.2022 odvolanie vo veci odvolania
na Žiadost', ale do dnešného dňa som nedostal na neho odpoveď. SúčasnepoŽiadal ako poslanec
pani hlavnú kontrolórku o kontľolu celého tohto dokumentu ako aj stanovisko k pripomienke
,,ak je stanovený jednotný koeficient, v tomto prípade rovnosť za vývoz odpadu jednaká".
TaktieŽ uviedol, Že $ 5 ods. l tak jak je uvedený v tomto VZN som nenapísal, neŽiadal som ho
doplniť a nie je pravdou, Že moja pripomienka bola vinou tohto, Že tam niekto vloŽil nejaký
odsek.

je uvedený zoznam dlŽníkov. Sú tieto zoznamy platné, ak nie prečo nie
je urobená aktualizácia oznamov? Prečo je tam rok 2020, 202I? Aké opatrenia obec vykonala
- Na web stránke obce
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voči uvedeným dlŽníkom k 30.6.2020 a k3l.l0.202l ak3l.l.20222 Kto je zodpovedný za

slabí stav vymáhania? _ poŽiadal o písomnú odpoveď.
- prečo nie je uvedený tel. kontakt na starostu na web stľánke
- stromy posadené v športovom areály boli dané obci darom alebo ich zaplatila obec?
- scenovanie QR kódov - nebolo schválené v rozpočte a bola zverejnená faktúra
- VZN o výkopoch nebolo náhodou zľušené?
- jeden majitel' nehnuteľnosti na Borinskej ulici p. P.
- Čo ste mu sl'úbili, Že on stiahne plot?
- ukazal popísaný papier a opytal sa poslancov. či si pamätajú,ked'schval'ovali uvedené body
- kúrenie na tuhé palivo v obci bude stále vzhl'adom na zdraŽovanie ceny plynu
- STAVEKO 33lďl00 k _ uvedeným ěíslam nerozumie a prosil o vysvetlenie. Uvedené čísla
vysvetlila kontrolórka obce.
- v akom štádiu je PMP?
Poslanec Maroš Sýkora:
- aký je stav vo veci STAVEKO? Voda na Borinskej ulici?
- Aký je stav Žiadosti na Envirofonde - kedy bola podaná Žiadosť.
- obecný úľadvykonáva pľácu aj cezvíkend? Pečiatka a dátum sú na dokumente uvedené
v nedel'u
- Projekt Lúky II _ je uŽ kolaudácia?
- Výrub stromov na námestí - na akom zák|ade, rozhodnutia a dôvodu?
- V akom štádiu je rieŠenieihriska pri škole? PoŽiadal o riešenie
- Tvorí Marianku len údolie? Počas upratovania (obecná akcia) sa upratovalo len údolie.

Poslankyňa Zuzana Iváková:
- Výrub líp na námestí
- Neslušnévyjadrenia zamestnanca obce na adresu poslancov. poŽiadala starostu aby sa
niečo také uŽ neopakovalo
- Má zato, Že by obec mala v'ýsadbu vykonávat'v systéme,.lipa" za,,lipu"
- Zamestnanec úradu jazdi po obci a v jej okolí ýchlo a bezohl'adne
- Máme uŽ vysporiadané majetkovo-právne vzt'ahy terasy?
- Kontajnery pri Pútnickom mlyne _ osadenie; nebol by vhodnejší priestor ako bol Kubík
alebo na parkovisku pri Kubíku?
- Dopravné značenie na Karpatskej ulici pri dome p. ondruša _ nie je tam ani nakreslená
čiara na ceste
- Nedostala Žiadny návrh na čerpanie ľozvojového poplatok
- Vo februári sa pýtala na evidenciu školopovinných detí _ kde plnia naše deti povinná
školskúdochádzku - poŽiadala o zaslanie počtu detí
- Kompostáreň _ niekto sa o ňu stará, v Stupave sa kompostáľeň vznietila
- Na súdnom pojednávani dňa 2.2. navrhla obec p. Bolgáča na výsluch. Kedy bol p.
Bolgáš oslovený? UŽ bol oslovený obcou?
Poslanec Maroš Sýkora:
- Bude ešte niekto v tejto veci predvolaný, alebo sa nat'ahuje čas alebo termín? Čoje
cieľom?
Poslanec Jozef Brestovanský:
- Keby budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v obci?
Poslanec Mário Bubnič:
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-

Kedy budú doručovanérozhodnutia na odpady?

Poslanec Peter Jelačič:
- Sleduje obec stavebné aktivity p. Škrovana? Vie obec, čo sa tam bude stavať? Čo chce
obec v tejto veci urobit'?
- Asfaltový frézing pri p. Trubíniovej - mohol by sa upľaviť
_ V NR SR je na schválenie novela stavebného zäkona _ bolo by vhodné pokĺačovať
v územnom pláne, ktoý je rozpracovaný; alebo všetko už nechať na ďalšie
zastupiteľstvo
Poslanec Maroš Sýkora:
- Kto dal umiestnit'dopravný značku na Tálky?
Starosta obce v priebehu interpelácií odpovedal poslancom na ich otázky

Starosta obce sa prítomných poslancov opýal, či má niekto ešte nejaké otazky?
Žiadne otźuky. Staľosta ukončil bol rokovania.

Nik nemal

Hlavná kontrolórka obce sa z dôvodu neskorej večernej hodiny, ospravedlnila z účastina
d'alšom rokovaní.
Starosta obce z dôvodu rokovania obZ d'alších l20 minút sa dopytoval prítomných, či dá
hlasovat'o pľestávke a poŽiadal poslancov o ich vyjadľenie.
Poslanec Michal Hollý uviedol, Že je pokľočilavečerná hodina, takmer 22:00 hod. a dal návrh
na prerušenie rokovania a určenie dátumu pokračovania rokovaniaobZ.
Starosta dal návrh na pokľačovanie rokovania obZ dňa 1|.4.20ŻŻ o l7:00 hod. apoŽiadal
prítomných poslancov o ich vyjadľenie. Väčšinaposlancov sa zhodla na navrhnutom termĺne.

Starosta obce dal hlasovat'o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupitel'stvo v Maľianke
schval'uje
preľušenieľokovania 27 zasadarlia obecného zastupiteľstva obce Marianka a pokraěovanie
rokovania 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Marianka sa uskutoční dňa l1 .04.2022
lok o 17:00 hod. v sále obecného úradu.
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef' Bubniě Mário, Hollý Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
proti: (0)
zdrŽa| sa: (2) Iváková Zuzana, Sýkora Maroš
nepľítomní:(l) Chabada Michal
nehlasoval: (l) JelačičPeteľ
Uznesenie bolo prijaté

sTARosTA PRERUŠIL DŇA 06.04.2022 o 21:51 HoD.
RoKovANIE oBECľÉHoZASTUPITEĽSTVA
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PoKRAčovANIE

27. rokovania obecného zastupitel'stva, ktoré sa uskutočnĺlo
dňa 11.04.2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej sále obce na Štúrovejulici č.9
v Marianke.

Prítomní poslanci:
Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal. Iváková Zuzana, JelačičPeter, Neumahr
Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
Prítomníza obecný úľad:
Jeckel Eugen-starosta, Szabová Katarína-prednostka
Neprítomnína začiatku rokovania s ospravedlnením neskoršĺehopríchodu:
Chabada Michal-poslanec, Tomkovičová Katarína-hlavná kontrolórka

obrazový záznam z obZ konaného dňa 11.04.2022 je verejne dostupný na:
httos://www.
sk/Marianka-ObZ-oo kracovanie. html ?aid:45 65

Zvukový

a

Rokovanie obZsazač,a|o dňa l l .04.2022 o l7:l5 hod.
Pokľačovanie27 . rokovania obecného zastupitel'stva otvoril a viedol starostu.
Konštatoval. Že rokovanie je uznášaniaschopné.
Uviedol. Že poslanec Chabada Michal a Tomkovičová Katarína_hlavná kontrolórka prídu na
rokovanie neskôr.

BOD 8
8. Borinská
Starosta odovzdal slovo navrhovatel'ovi. predkladatel'ovi a súčasneuviedol, Že k tomuto bodu
rokovania neboli doručenéŽiadane podklady.
Poslankyňa Zuzana Iváková uviedla' že k tomuto bodu rokovania uŽ prebehla diskusia v tomto
prebiehajúcom rokovaní. Súčasneuviedla, Že všetko čo malo byt povedané povedané bolo.
otŁky boli taktiež zodpovedané. K tejto téme uŽ nemala Žiadne otźzky. Poprosila o osadenie
dodatkovej tabule pod značku zákazvjazdu na ul. Borisnká, o ktorej sa rozprávalo uŽ niekoľko
krát. Poprosila poslanca Maroša Sýkoru o prečítanie návrhu uznesenia, ktoý mu zaslala.
Poslanec Jozef Brestovanský uviedol, Že po l'avej strane smerom hore na Borinskú ulicu je
vysadený Živý plot' ktorý je vyššía bolo by ho vhodné zrezat'na úroveň betónového plotu, aby
nepretŕčal.
Poslanec Peter Jelačičuviedol' Že pán Spála chodí vetrieskou naloŽeným drevom, by bolo dobré
dať z vrchu dopravné značenie ,,zákaz vjazdu nad 3,5 t".
Starosta informoval , że vž oZ Borinská dalo návrh na osadenie dvoch dopravných značenie na
tento úsek.

Poslanec Maroš Sýkora vyzva| starostu na odstránenie vybudovaného múrika, ktorý je
postavený nelegálne na ul. Borinská.

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke

źiada

9
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starostu obce o spracovanie projektu organizácie dopravy na Borinskej ulici zo všetkých
prístupových ciest so Žiadost'ou o osadenie dodatkovej tabule "okľem vozidiel s povolením
obce č. 507-|39rŻ" pod zákazovú značku B25 "Zákaz vjazdu vozidiel, ktoďch okamŽitá
hmotnost'
e
hľanicu 3 5 t".
poslancov:
Hlasovanie
za: (8) Brestovanský Jozef' Bubnič Máńo, Hollý Michal, Ivĺĺková Zuzana, Jelačiě Peter'
Neumahľ Roman' Porges Maľcel' Sýkora Maľoš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
nepľítomní:(l) Chabada Michal
Uznesenĺe bolo prijaté

BOD

9

9. Sprava starostu o rokovaniach s

VMBB

Bod rokovania otvoľil starosta. Stručne informoval, Že v minulom roku rokoval so spoločnosť
VMBB o zámere prevzatia inŽinierskych sietí do majetku obce a na projektoľ vyobrazil
zoznam ulíc a inŽinierskych sietí, ktorých sa rokovania týkali.
Starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci, ktorí sa dopytovali najmä na stav kanalizácie na
Štúľovejul. Staľosta uviedol, Že táto kanalizácia je vybudovaná v rozpore so stavebným
povolením a nie je do dnešnéhodňa skolaudovaná, aj keď je niektoľými občanmi pouŽívaná
(povolený je zberaě, prípojky sú čiernymi stavbami). Poslanec Jozef Brestovanský sa
dopytoval, či na obec sa má pľeviest'uvedená kanalizácia skolaudovaná alebo neskolaudovaná?
Starosta uviedol, Že to v ponuke nie je uvedené, ale týka sa to stavu v akom to je, teda by prešlo
k prevodu práv stavebníka. TaktieŽ poslanec Jozeť Brestovanský uviedol, Že prípojky robila
obec, pričom ich uŽ aj zaplatili niektorí občania, niektorí občania sazaviazali ich zaplatiť ažpo
kolaudácií. Sťrčasne poslanci poŽiadali starostu o predloŽenie materiálu z okľesnéhoúradu
o potrebe odpojenia kanalizačných prípojok na ul. Štúrova.TaktieŽ poslanci uviedli, Že by bolo
vhodné preveriť stav ohl'adom tejto kanalizácie priamo na okresnom úrade v Malackách a až
potom previest' túto kanalizáciu na obec. Poslanec Mário Bubnič sa dopytoval, či ide iba
o Stúrovu alebo aj celé Tálky? Kedy bola ponuka obci predloŽená a či je urobený aj nejaký
cenový odhad a aký má tento problém nźnor právnik. Poslanec Jozef Brestovanský prečítal
nasledovný textzrokovania obZ konaného dňa 28.3.2012 ,,občania na Štúrovejulici napojili
bezodplatne na kanalizáciu" _ toto uviedol pan Kušpál na uvedenom zasadnutí. TaktieŽ uviedol,
Že pźn Kušpál infoľmoval na tom istom zasadnutí Že ,,kanalizácia Tálky a Štúrováje jeden
celok". Poslanec Jozeť Bľestovanský sa dopytoval, či by mohla obec na BVS prezistiť, či by
obci nejakým spôsobom vedela byt' nápomocná. Poslanec Miírio Bubnič doplnil, Že ako je
moŽné, Že podl'a im dostupných informácií uŽ niektorí občania BVS za kanalizáciu platia.
Poslanec Máľio Bubnič sa opýtal, či by nemala íst' v tejto veci od obce žaloba za spôsobenú
škodu.
Celkovo po takmer 2 hodinovej diskusii poslanci Žiadali o preverenie situácie, ktorá sa naťahuje
uŽ roky (od roku 2007) a taktieŽ, aby obec pred pľevzatímdo majetku mala mať aspoň
predbeŽný súhlas. od oÚ Malacky, Že keď obec prevezme túto kanalizáciu do svojho
vlastníctva, tak oU Malacky kanalizáciu skolauduje.
TaktieŽ starosta uviedol, Že prvých 5 vecí (ktoré premietal v úvode tohto bodu) sú za cenu 1
Euro, teda on rokuje so spoločnosťou VMBB za odkúpenie za l Euro.
L0
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Staľosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke

źiada

staľostu obce o informáciu ku kolaudácií

kanalizácie

Hlasovanĺe poslancov:

túrová.

za: (9) Brestovanský Jozeť, Bubnič Mário. Chabada Michal, Hollý Michal. Iváková Zuzana,
Jelačiě Peter, Neumahr Roman, Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)
neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po preěítaní uznesenia
návrhovou komisiou staľosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke

źiađa

starostu o informáciu k súčinnostiobce voči spoločnosti VMBB v súvislosti s kolaudáciou
-Štúrova.
kanalizácie T
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Chabada Michal. Hollý Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)
neprítomní: (0)

Uznesenĺe bolo prijaté
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
A. berie na vedomie
ústnu informáciu starostu obce o rokovaniach s VMBB, s.r.o.' Bratislava o stavbách
inŽinierskych sieti a infraštruktúry ulíc: Šfurova, Bystrická, Budovatel'ská. Na Tálkoch.
Podhájska.

B. poveruje

starostu obce jednať v tejto veci a spracovat' zmluvné podklady na prevod inŽinierskych sieti
a
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana;
Jelačič
Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
pľoti: (0)
zdrŽa| sa: (0)
neprítomní: (0)
Uznesenie bolo prijaté

1.7

Verejné

Starosta (o l9:13 hod.) z dôvodu rokovania ďalších l20 minút poŽiadal poslancov o hlasovanie
o uskutočnení prestávky. Za bolo 8 poslancov.

Rokovanie obZ pokĺačovalo od l9:28 hod. V sále bol neprítomní poslanec Roman Neumahľ.

BOD
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10. Dopravné značenie v Marĺanke
Bod rokovania otvoril starosta obce, súčasneuviedol, Že bol bod rokovania zaradený

poslancami a neboli k nemu predloŽené Žiadne podklady.

V bode rokovania vystúpil poslanec Maroš Sýkora, ktorý uviedol, Že bod ľokovania je
starostovi a všetkým poslancom dlhodobo známy, poukazuje na problém s dopravných
značenímv dolnej časti Marianky uŽ vyše 2 rokov a popísal stav dopravného znač,enia

v dolných častiach Marianky. TaktieŽ uviedol, Že obec dala vypracovat'projekt a bolo k nemu
spracované inšpektorátom aj stanovisko. Pľeto poŽiadal staľostu o spracovanie projektu podl'a
stanoviska inšpektorátu.
Starosta poŽiadal poslancov o vyčlenenie finančných pľostriedkov na spracovanie kompletného
dopravného passportu.
Poslanec Peter Jelačičnavrhol, aby obec dala vypracovat'pľe centrálnu databanku projekt
dopravného znaěenia, aby sa dali informácie o dopravných značkách l'ahko zistiť a budú tam aj
zapľacované všetky aktuálne dopravné značenia.
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Marianke
poveľuje
starostu obce urýchlene zvýšit'bezpečnost'obyvatel'ov obce umiestnením dopravného značenia
a dopravných zariadení v dolnej časti obce Maľianka v ul. Javorová, Vŕbová, Jelšová,
Topoľová, Agátová, Lipová, Višňová a Púpavová podľa existujúceho dopravného projektu
z novembra 2020 av zmysle pripomienok okľesnéhodopravného inšpektorátu Malacky zo dňa
29.t2.2020.
Hlasovanĺe poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef' Bubniě Mário, Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter, Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

z&Žal sa: (0)
neprítomní: (l) Neumahľ Roman
Uznesenie bolo prijaté
Starosta poŽiadal návľhovú komisiu o prečítanienávľhu uznesenia. Po pľečítaní
uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marĺanke

źiada

starostu obce o evidenciu resp. pasportizáciu dopľavného značenia v obci Marianka, o určenie
dopľavného značenia na základe $ 3 zákona o pozeÍnných komunikáciách č. |351196I,
o bezodplatné poskytnutie týchto informácií a súčinnosťs centrálnou evidenciou SSC podľa $
L2
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komunikáciách č. l 35/l961.
Hlasovanĺe poslancov:
za: (6) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Hollý Michal, Iváková Zuzana, JelačičPeter,
S ýkora Maroš

3 ods. h zákona o

proti: (0)
zdrŽal sa: (2) Chabada Michal, Porges Marcel
nepľítomní:(l) Neumahr Roman
Uznesenĺe bolo prijaté

BOD 11
11. Zmluva

o prevode rĺčelovejkomunikácie na ul. Nad Bednárovým
Bod rokovania otvoril starosta a stručne informoval o predloŽených podkladoch. Informoval.
Že pôvodnáZmluva bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami ale nebola zverejnená na
web stránke obce. Následne otvoľil diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Poslanec JozefBrestovanský uviedol, Že v kolaudačnom rozhodnutíje uvedené v popise stavby
,,komunikácia je riešená ako slepá, ukl'udnená". Takúto istú komunikáciu majú aj na Bystrickej
ulicia uvedená cestaje súkľomná. tieŽju nechceli v minulostiprijať do majetku obce. dôvodom
bola úzka cesta a nemoŽnost'otočenia sa odhŕňacieho vozidla. Súčasneuviedol, Že podmienkou

pre uŽívanie v ľeŽime uŽír,ania komunikácie je v kolaudačnom rozhodnutí uvedené uŽívanie
ako obytná zóna, teda oblasť. kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.
V diskusii bolo navrhnuté poslancami Jozefom Brestovanským a Marošom Sý'korom
uskutočnit'stretnutie s obyvatel'mi dotknutej ulice. aby sa s nimi prediskutova|aznaěka,,obytná
zona" a taktieŽ mali vedomost' občania ulice o tom. Že nebude obec vediet' zabezpeěiť zimnú
údrŽbu pokiaľ na ulici budú stát' vozidlá a bude musieť byt'osadená dopravná značka v zmysle
kolaudaěného rozhodnutia. čo spôsobí, Že nebudú mat'občania moŽnosť parkovat'na ulici.
Pokiaľ si budú oběania týchto skutočnosti vedomí, nevidia problém s prijatím tejto ulice do
majetku obce.
Starosta uviedol, Že zorganizuje stretnutie občanov a poslancov. aby sa táto vec s obyvatel'mi
pľediskutovala'
Starosta stiahol bod z rokovania.

BOD 12
12. Zmluva

o prevode vodnej stavby na ul. Nad Bednárovým
Bod rokovania otvoril starosta obce a stručne informoval o pľedloŽených podkladoch a otvoril

diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Poslanec Jozef Brestovanský sa opýal, ěi je prevádzkovatel'om vodovodu BVS. Prednosta
úradu informovala prítomných, že v podkladoch boli zaslané kópie zmlúv s BVS o prevádzke
uvedeného vodovodu.
Poslanec Michal Chabada uviedol. Že v návrhu Zmluvy je napísané,Že obec Marianka, je
zastupená zástupcom starostu, nie starostom.

Poslanec Michal Chabada prečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: zmenit' v zmluve
,rzástupca starostu" na'starostu".
13
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Následne Starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Brestovanský Jozef' Bubnič Mario, Chabada Michal, Hollý Michal, JelačičPeter,
Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (1) Iváková Zuzana
nepľítomní:(l) Neumahľ Roman
Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o preěítanie návľhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke

schval'uje
Zmluvu o prevode vodnej stavby na ul. Nad Bednároqým v znení schváleného pozmeňovacieho
návľhu.

Hlasovanĺe poslancov:
za: (6\ Bubnič Mário, Chabada Michal, Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Marcel, Sýkora
Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (2) Brestovanský Jozef' Iváková Zuzana
neprítomní: (l) Neumahr Roman
Uznesenĺe bolo prijaté

BOD 13
13. Návrh vZN č. ll2022 o výške mesačnéhopríspevku na čiastočnúúhradu výdavkov
školy a školského zariadenia
Bod rokovania otvoril starosta obce. opýal sa pľítomných,či má niekto návrh alebo doplnok

do bodu rokovania. Staľosta a pľednostka informovali o obsahu mateńálu. Hlavná kontrolórka
informovala'Žeide o financovanie školskej jedálne zo strany rodičov a poprosila o účinnost'od
0l.09.Ż02Ż, t. j. odnového školského roku. TaktieŽ navrhla, aby obec cez web informovala
rodičov o výške poplatku.
Poslanec Jozef Brestovanský sa dopytoval, či bolo pripomienkové konania. Prednostka uviedla,
Že pripomienkové konanie bolo vyhlásené, bolo zverejnené ako má byt'a Žiadne pripomienky
neboli doručené(čo bolo to uvedené aj v predloŽenom podklade).
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po pľeěítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:

obecné zastupĺtel'stvo v Marianke
schval'uje
VZN č. l/2022 o výške mesačnéhopríspevku na čiastočnúúhradu výdavkov školy a školského
zariadenia s účinnosťouod l .9.2022.
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana,
JelačičPeter' Porges Marcel, Sýkoľa Maroš
proti: (0)
L4
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zdržal sa: (0)
neprítomní: (1) Neumahľ Roman
Uznesenie bolo prijaté

BOD 14
l4.I. zmena rozpočtu

Bod rokovania otvoril starosta.
V bode rokovania pľebehla aktívna diskusia, z ktorej boli navrhnuté pozmeňujrice poslanecké
návrhy (viď niŽšie).
Hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová poŽiadala. aby sa najpr nadiktovali návrhy na
zmeny v beŽnom príjme' z dôvodu postupného vyratúvania a aby bol rozpočet prebytkový.
Poslanec Maľoš Sýkora následne uviedol' Že v beŽnom príjme sa nenavľhujú žiadne zmeny.
Stručne uviedol niektoré zmeny.
Poslanec Mário Bubnič opustil rokovaciu sálu.
Poslanec Michal Hollý uviedol, Že čo sa týka príjmovej strany. teda predloŽený predpis. ktorý
zohľadňuje aktuálny stav daných pozemkov. tzn. pľesný počet kol'ko peřlazi má obec vybrat',
zohl'adňuje kolaudácie minulého roka a zohl'adňuje všetko, takŽe poprosil o nespochybňovanie
zamestnancov obecného úradu v tom. Že niečo je zle vypočítané. Z jeho pohl'adu poniŽovanie
naozaj služi ako tlak na starostu. a aby sa ochromila ěinnost' obce a aby sa starosta prosil
a doprosoval za štandardné veci. ktoré má obec plnit'. Zárovęřl apeloval na to. aby starosta
neohrozil obec a nestiahol návrh na normálne nastavenie na právne sluŽby. obec dlhodobo
právne sluŽby má, a každý má možnost' si ich preverit' a takisto si k nim moŽno vyŽiadať
podklady, teda za čo sú faktúry zaplatené. Súčasneuviedol, že obec sa potrebuje bránit'
sluŽbami právnikov a potľebuje pracovat'na územnom pláne. TaktieŽ poŽiadal starostu, aby sa
poslanci vyjadrili, či chcú schválit'navýšenie finančných prostriedkov na právnikov alebo nie.
Starosta uviedol, Že poslanec Maroš Sýkoľa si vyŽiadal informácie a dostal ich. Následne
poslanec Maroš Sýkora uviedol. Že starosta vie. akú odpoved' dostal. teda dostal iba faktúry.
TaktieŽ poŽiadal starostu. o informáciu o právnej pozíciíobce v jednotlivých sporoch. aby
poslanci vedeli, na čo budú pouŽité peniaze. Podl'a jeho slov. nemôŽeme hovoriť o Žiadnom
ohľozeníobce.
Poslanec Roman Neumahľ sa o 2l:04 hod. vrátil do rokovacej sály
Poslanec Maroš Sýkora postupne prečítalpozmeňujúce poslanecké návrhy.
Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: BeŽné rnýdavky_VS_obecodmeny na základe dohôd o vykonaní práce tam je suma l0.000 a to navrhujú ponechat', tzn.
nenavyšovat' o navrhovaných 1 2.000.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov
za: (4) Brestovanský JozeĹ Iváková Zuzana. JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (4) Chabada Michal, Hollý Michal, Neumahr Roman. Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (l) Bubnič Mário
Pozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh nebol prijaty
15
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Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecký návľh: Právne sluŽby je návrh
zvýšit'o 10.000 Eur pôvodný, pozmeňovací návrh je zvýšit'o 6.000 Eur, na sumu l6.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (3) Brestovanský JozeĹ Iváková Zuzana, JelačičPeter
pľoti: (5) Chabada Michal, Hollý Michal, Neumahr Roman, Porges Maľcel, Sýkora Maroš
zdrŽa| sa: (0)
neprítomní: (l) Bubnič Mário
Pozmeňujúci poslanecký návrh nebol prijatý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujrici poslanecký návrh: ÚdrŽba-odborná skúška

kamery je tu navrhované navýšenie 7.000 a navrhujeme ponechat' pôvodnú sumu l.300 Eur.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĹ Iváková Zuzana, JelačičPeter, Sýkora Maľoš
proti: (4) Chabada Michal, Hollý Michal, Neumahr Roman, Poľges Maľcel
zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (l) Bubnič Máľio

Pozmeňujúci poslanecký návrh nebol pľijafý
Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: UdrŽba budov obecného
úradu ponechať v pôvodnej výške, Ízn. neznižovať o navrhovaných 9.000 Eur a nechať teda
v pôvodnej výške l5.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef,Iváková Zuzana, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (4) Chabada Michal' Hollý Michal' Neumahr Roman' Porges Marcel
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (l) Bubnič Máľio
Pozmeňujrĺci poslanecký návľh nebol prijatý
Hlavná kontrolórka obce KataľínaTomkovičová uviedla, ŽebeŽné výdavky obce sa navyšujú
+l0.000 podl'a vyŠšieuvedených zmien.

Poslanec Maľoš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: kapitálové výdavky
navyšovanie zrezervného fondu navrhujeme vyhodiť sumu auto multikara M3l vsume
140.000.

Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef, Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter,
Neumahľ Roman' Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽaI sa: (0)
neprítomní: (1) Bubnič Mário

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý
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Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujrici poslanecký návrh: navľhujeme vyhodit'

rekonštrukciu Stromovej ulice navýšenia o 38'515.
Poslanec Maroš Sýkora dodal. Že k tej zmenę poslancom chýbajú podklady.
Starosta uviedol. Že suma vychádza z celkovej cenovej ponuky. ktorá bola predloŽená.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujriceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĹ Iváková Zuzana. JelačičPeter . Sýkora Maroš
proti: (4) Chabada Mic hal. HollÝ Mi chal, Neumahr Roman. Porges Marcel
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (l) Bubnič Mário
Pozmeňujúci poslanecký návrh nebol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujrici poslanecký návrh: navrhujeme doplnit'
kapitálové výdavky o poloŽku Dopravné projekty a pasportizácia vo výške l0.000 Eur.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský JozeĹ Chabada Michal. Hollý Michal. Iváková Zuzana. JelačičPeter.
Neumahr Roman, Porges Marcel. S ýkoľa Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (l) Bubnič Mário
Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijaty

Hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová uviedla. Že zratűva\a navrhované zmeny ale
po diskusii sa zhodla s poslancami. Že tabul'ka bude vloŽená do uznesenia po ešte raz
dôkladnom prerátaní podl'a prijatých pozmeňovacích návrhov.
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou staľosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke

schval'uje
I. zmenu programového rozpočtu v roku 2022 vrźtane programov a podprogľamov v zmysle
prijatých pozmeňovacích návrhov:
Príjmy:
BeŽné príjmy

Schválený rozpočet

I. zmena

Rozpočet po I. zmene

I s38 339.00

+ 20 000.00

I 558 339.00

Kapitálové prljmy

0,0c

0,00

0.00

Finančnéoperácie

126 000.0c

+ 53 080.00

179 090,0(

I 664 339.0C

+ 73 080.00

1737 419,0(

SPOLU:
Výdavky:
BeŽné výdavky

Kapitálové výdavky
Finančnéoperácie

SPOLU

Schválený ľozpočet

I. zmena

I 530 414.00

l2l

+ 20 000.0c

Rozpočet po I. zmene

l

550 414.0c

000.00

+ 53 080.0c

174 080.0c

0.00

0.0c

0.00

I 651 414,00

+ 73 080.00

1

724 494.04
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Hlasovanie poslancov:
za: (4) Chabada Michal, Hollý Michal, Neumahr Roman' Porges Marcel
proti: (2) Ivfüová Zuzarla, JelačičPeter
zdržal sa: (2) Brestovanský Jozef, Sýkora Maroš
nepľítomnĺ:(l) Bubnič Mĺírio
Uznesenie nebolo prijaté

BOD 15
1 5. Aktualizácia projektu cyklotrasy
Bod rokovania otvoľil starosta.

Na úvod bodu rokovania poŽiadala

starostu prednostka obce o slovo - malo ísťešte
pokľačovanie
predchádzajúcemu
k
o
bodu rokovania (bod č. l4). Uviedla, Že sa v pľedloŽenom
uznesení vyskytla omylom matematická chyba, ktorá bola zistená ekonómkou obce pri
nahrávaní do RISSAMU (Rozpočtový informaěný systém pre samosprávu), o ěom uŽ
informoval a na začiatku rokovania dňa 06.04 .2022. Hlavná kontrolórka uvidela, Že túto chybu
pľeverovala a išlo iba o pisársku chybu.
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecnó zastupitel'stvo v Maľianke
A. stihlasí
s opravou matematickej chyby uvedenej v schválenom uznesení č,. 2022l3-ll, pľijatom na
rokovaní obZ dř'a09.03.2022. V uvedenom uznesení boli chybne uvedené číslapri poloŽkách
a v sume:

Príjmy

t 623.602,00

t 623.602,00

BeŽné prljmy

| 623.602,00

| 623.602,00

ostatné údaje uvedené v tabul'ke boli v uvedenom uznesení uvedené spľávne.

B. stihlasí

s

opraveným výpoětom viacročnéhorozpočtu obce Marianka vrátane programov a
na
2023 -2024 v
2023

2024

Príjmy

I 616 602,00

I 616 602,00

BeŽné príjmy

| 616 602,00

I 616 602,00

Kapitálové prljmy

0 00

0,00

Finančnéoperácie

0,00

0,00

Výdavky

1389 772,00

1389 772,00

BeŽné výdavky

t 389 772,00

I 389 772,00

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

Finančnéoperácie

0,00

0,00
18
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Rozdĺel

226 830,00

226 830.00

Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef, Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana, JelačičPeter,
Neumahr Roman, Porges Marcel, S ýkora Maroš
proti: (0)
zdrżal sa: (0)

ĺeprítomní:(l) Bubnič Mário
Uznesenie bolo prijaté
Starosta v rámci bodu ľokovania č. l5 informoval o stretnutí s BSK a potrebou prepracovania
súěasného pľojektu. Jeden z majitel'ov urobil v katastri nehnutel'ností tzv. X zápis. na základe
ktorého sa zmenili vlastnícke vďahy k pozemku pri zastávke pri PPA Control. t. z. že

cyklotrasu nie je moŽné viesť podl'a súčasnejpľojektovej dokumentácie. Trasu bude asi
potrebné viesť pozdlž Karpatskej ulice.
Starosta otvoril diskusiu. o slovo sa prihlásil poslanec Maroš Sýkora, ktoý sa opytal' Že či
obec spravuje novú dokumentáciu a bude obec aŽ potom zisťovat'. či je moŽné cez uvedené
pozemky viesť cyklotrasu? Nebolo by lepšie najprv jednat' s majitel'mi pozemkov a získaťod
nich predbeŽný súhlas, na základe toho až dat'projektovú dokumentáciu vypľacovať? Starosta
uviedol, Žepráve z daného dôvodu predloŽiť návrh uznesenia v predloŽenom znení.
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke

schval'uje

v zmysle ustanovenia $ l l ods. 4 zákona č,. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zźlmer obce obstarat'aktualizáciu projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom R.V.I. spol. sr.o., Znievska 28. 85l 06 Bratislava, dátum l2l2o2o na úěely
vybudovania cyklotrasy popri telese pozemnej komunikácie č. IIVl0l5, pričom za týmto
účelom
e starostu obce
vecl s
osobami.
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Chabada Michal, Ho llý Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
proti: (0)
zdrŽa| sa: (4) BrestovanskÝ JozeĹ Iváková Zuzana, JelačičPeteą Sýkora Maroš
neprítomní: (1) Bubnič Mário
Uznesenie nebolo prijaté

BOD
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16. Rôzne
Starosta otvoril bod rokovania.

Poslanec Michal Hollý uviedol, Že konkľétneposlancom p. Ivákovej, p. Jelačičovi,p.
Brestovanskému a p. Sýkorovi adresoval, Že sa im darí sabotovat'fungovanie opeľatívne obce,
blokovaním výdavkov' ktoré sú pre obec naozaj dôleŽité. Následne opustili rokovaciu sálu
poslanci Michal Hollý, Michal Chabada' Roman Neumahr, Marcel Porges.
19
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Rokovanie odchodom 4 poslancov sa stalo neuznášaniaschopné (celkový počet poslancov
v sále zostal 4).
Starosta z dôvodu neuznášaniaschopnosti ukoněil rokovanie

obZ dřn |l.4.2022 o 23:32hod.

Starosta obce aj po ukončenírokovania obZ odpovedal na otĺŁky poslancovi Jozefovi
Brestovanskému, ktoré zaslal písomne pred rokovaním.

V Marianke,Zl.04.2022

Zapisovatel' a prednosta: Katarína Szabová
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Podpis starostu:

Ing. Eugen Jeckel

*

)

*

\

overovatelia zápisnice:

Michal
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