
Zápisnica
z 28. rokovanĺa obecného zastupitel'stva, ktoré sa uskutočnĺlo

dřla 22.06.2022 (stred a)

v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulicĺ č. 9 v Marianke.

Prítomní poslanci:
Bubnič Mário, Ivĺíková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš

Prítomní za obecný úrad:
Jeckel Eugen-starosta, Szabová Katarína_prednostka, Tomkoviěová Katańna-hlavná
kontrolórka

ospravedlnení poslanci:
Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal

Zvukový a obrazový záznam zobZ konaného dřn22.06.2022 je verejne dostupný na:
https ://www.zastupitelstvo. slďMańanka_obZ.html?aid:4592

Rokovanie obZ sa zaěalo dńa 22.06.2022 o 1 7: l 9 hod.

BOD 1

1. Otvorenie rokovania
28. rokovanie obecného zastupitel'stva otvoril a viedol Eugen Jeckel, starosta (ďalej v texte ako

,,starosta"). Uviedol, Že z rokovania sa ospravedlnili poslanci Brestovanský, Hollý, Chabada
a konštatoval, Že rokovanie je uznášaniaschopné. Súčasne pńvítal všetkých prítomných a
verejnosť.

BOD 2
2. Vol'ba členov návrhovej komĺsie, vol'ba overovatel'ov a určenĺe zapisovatel'a
Staľosta informoval,Žezaělenov návrhovej komisie navľhuje poslancov Maroša Sýkoru a Petra
Jelačiča.

Starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marĺanke
volí
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za členov návrhovej komisie obecného zasfupitel'stva poslancov:
MaľoŠ Sýkora a Peter Jelačič.
Hlasovanie poslancov:
za: (6), Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (0)

neprítomní: (3) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal
Uznesenie bolo prijaté

Starosta určil za zapisovatel'ku Katarínu Szabovťl, ktorá s návrhom súhlasila'

Následne staľosta 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
volí
za členov overovacej komisie obecného zastupitel'stva poslancov:
Máńo Bubnič a Marcel Porges.

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel,
proti: (l) Sýkora Maľoš
zdrŽal sa: (l) Bubnič Máńo
neprítomní: (3) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal

Uznesenie bolo prijaté

BOD 3

3. Schválenie programu ObZ
Starosta uviedol, Že program bol publikovaný a poslanci doplnili body, ktor'ým ale neboli
doručené Žiadne podklady na rokovanie, ale je z nich zrejmé podľa názvu, o čom bude
rokovanie.

Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návľh programu 28. rokovania obZ:
l. Otvoreniezasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, vol'ba overovatel'ov a určenie zapisovatel'a
3. Schválenie progľamu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia starosfu o činnosti obecného úradu
6. Interpelácie poslancov
7 . Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 3l.|2.202l
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8. Stanovisko HK k záverečnému úětu zarok202l
9. Záverečný úěet za rok202|
l0. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočfu k30.3.2022
l l. PouŽitie rezęrvného fondu
12.I. zmena rozpočfu
13. Zmluva o prevode účelovej komunikácie Nad Bednárovým
14. Schválenie úvŁku starostu obce Marianka a počet poslancov obecného zastupitel'stva obce

Mańanky pre volebné obdobie 2022 _2026
l5. Rôzne, diskusia
16. Záver

Následne starosta poŽiadal návrhovťr 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
program 28. zasadnutia obecného zasfupiteľstva v Marianke.
Hlasovanie poslancov:
za: (6), Bubnič Máńo, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (3) Brestovanský JozeĘ Hollý Michal, Chabada Michal
Uznesenie bolo prijaté

Starosta sa opýal pńtomných poslancov, či má niekto otźnky alebo návrhy k predmetnému
bodu rokovania.

Poslanec Maroš Sýkora nawhol zmenu poradia bodov rokovania schváleného programu, ktoľé
v nawhovanom poradí aj prečítal.

Starosta sa opýal prítomných poslancov, či má ešte niekto ďalšie otinky alebo návrhy
k predmetnému bodu rokovania. Nik nemal Žiadne d'alšie náwhy.

Poslanec Maroš Sýkora navrhol pozmeňujúci návrh na zmenu poradia bodov programu v
znení: bod programu č. 15 presunúť zabodrokovania č. 5.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie predloŽeného pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanĺe poslancov:
za: (6), Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)
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zdrżal sa: (0)

nepńtomní: (3) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal
Pozmeňujúci návrh bol prijaty

Následne starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal pńtomných poslancov o hlasovanie návľhu
uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
progľam 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Marianke v zmysle prijatého
pozmeňovacieho návrhu.

Hlasovanie poslancov:

za: (6), Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peteľ, Neumahr Roman, Porges Maľcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (3) Bľestovanský Jozef, Hollý Michal' Chabada Michal
Uznesenie bolo prijaté

BOD 4

4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce uvied|a, Že materiál bol predloŽený a súčasne informovala, Že sú
uznesenie pńjaté na poslednom rokovani obZ v plnení. TaktieŽ sa poďakovala poslankyni
Zuzane lvákovej za upozornenie na chybu.

Starosta poznamenal, že uznesenie týkajúce sa Zmluvy v prospech tretej osoby podpísal,
a následne by mala by'uvedenéZm|uva podpísaná ZSE.
Poslankyňa Zuzaĺa Iváková sa dopýovala, či je stále uznesenie týkajúce sa JuŽnej cesty
vplnení ači ho nie je zdôvodu, Že bolo schválené vroku 20ll zrušiť, ato zdôvodu jeho

doterajšieho nenaplnenia. Do diskusiu sa zapojili aj poslanci Maroš Sýkora, Peter Jelačič, ktoý
poukázal aj na iné uznesenia z minulosti a taktieŽ poukázal, Že ěo keď neboli podpísané zmluvy,
ktoré boli uznesením schválené.
Hlavná kontľolórka Katarína Tomkovičová uviedla, Že podl'a spľávnosti, tým, Žeje uznesenie
z roku 20l| a nebolo naplnené by malo by' zrušené. TaktieŽ by podl'a jej názoru mali by'
zrušené uznesenia, z ktorych vyplynul podpis Zm|uv, ktoré neboli podpísané.

Poslanec Roman Neumahľ sa ospravedlnil (s tým, že sa na rokovanie vľáti neskôr) z rokovania
obZ a opustil rokovaciu sálu o l7:00 hod.

Nik z prítomných poslancov nemal ottlzky k predmetnému bodu rokovania.
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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 Maľianke
berie na vedomĺe
informáciu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení.

Uznesenie bolo prijaté

BOD 5
5. Informácĺa starostu o činnosti obecného úradu
Starosta stručne uviedol nasledovné informácie, najmä:

- Ulica pod Ihriskom
- JuŽná cesta - zmluva s cirkvou, uskutočnilo sa pracovné stretnutie za účasti zástupcov

cirkvi a poslancov, pričom poslanci vyjadńli svoje podmienky
- Zmeny a doplnky územného plánu _ dňa 9.9. vyšlo oznámenie, úrad uzatvońl zmluvu

s OSO
- optika v obci - spoločnost' kladie vo výkopoch pre obec chráničku; boli zaslané

reklamácie, ktoré eviduje obec
- 20.7.2022bude vynesený rozsudok vo veci Sporu s AK JK
- Úprava pozemkov aj súkromných; bude správca dávaj aj pokuty
- Na niektorých uliciach je stále elektńna, ktorá patrí developerom
- Máme novú riaditeľku vZŠ-počas rodičovskej dovolenky; od l.9.2022 bude nová

riaditel'ka MŠ
- Uskutoěnilo sa rokovanie s p. Švecom _ na Karpatskej je uŽ osadená čast'dopravného

značenia
- Uskutočnilo sa stretnutie so štátnym tajomníkom MIRRI
- Bude sa rekonštruovať dom smútku _ okná
- Boli osadené nové dvere do sály
- Vznikla iniciatíva pre vznik divadla v obci (p. Ferenc)
- Dnes bol schválený tzv. protiinflačný balíček - ohrozujúce pre obec, veľký vypadok

príjmov

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
náwhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke

5

Verejné

Hlasovanie poslancov:

za: (4) Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Porges Marcel,
proti: (0)

zdrŽal sa: (l) Sýkora Maroš
nepľítomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman



berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti ocU od posledného zasadnutia oZ.
Hlasovanie poslancov:

za: (5) Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter' Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

nepńtomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman
Uznesenie bolo prĺjaté

BOD 6
6. Rôzne, diskusia
Starosta otvoril bod rokovania a poŽiadal prítomnú verejnost'o ich otázky:

- p. Gašparovičová - pohlo sa niečo vo veci vodovodu. Starosta: pozeráme vŚĘvy _
projektuje sa

- p. Gašparovičová _ po daŽďoch býva naplavený stavebný odpad a pokosená tráva na

ceste

Iná verejnost'nebola pľítomná na zasadnuti obz.

BOD 7

7. Interpelácie
Bod rokovania otvoril starosta a poŽiadal poslancov o ich otŁky.

Poslanec Maroš Sýkora:
- výrub stromov obcou aj na súkromných pozemkov, čo urobila obec?
- Zamestnanec obce sa vyjadruje na sociálnych siet'ach.

- Na Školske.1 ul. sú vyvalené stĺpiky _ bolo uŽnatento stav upozornené
- Z čoho platí obec odpady keď nevyberápeniaze? Koľko sa doteraz vybralo a koľko sú

FA? Ľudia nemajú doteraz rozhodnutia a je jún.

Poslanec Máńo Bubnič:
- Prečo občania ešte nemajú výmery za smeti oběania a ešte nemajú občania ani

odvolania? Z č,oho sa hradia výdaje za odpady, keď l'udia ešte neplatia? Starosta
uviedol, Že ide o z|oŽité výpočty, ktoré treba precizne skontrolovať.

- Pľečo obec nedala informáciu, Že Rozhodnutia budú neskôr? občania sa na to pytajú
a nevedia čo sa deje.
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o l8:35 hod. opustil poslanec Mário Bubnič rokovaciu sálu - obZ bolo neuznášasniachopné _
starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie o prestávke. Všetci prítomní poslanci si
odsúhlasili prestávku (za: 4). Hlavná kontrolóľka uviedla, Že nemôŽu hlasovať' lebo obZ je
neuznášaniaschopné. Starosta prerušil na pár minút rokovanie obZ.

o 18:47 hod. sa vrátil do rokovacej sály poslanec Roman Neumahr.

Starosta pokračoval v rokovaní obecného zastupitel'stva a do vysvetl'oval poloŽené otäzky
poslanca Bubniča k odpadom Starosta uviedol, Že v súčasnosti precizne prechádza
rozhodnutia, aby neboli námietky, výhrady a pod

o 18:50 hod. sa do vrátil do rokovacej sály poslanec Mário Bubnič.

P osl ankyňa Zuzana Iváková :

- KeďŽe ide obec podl'a YZN z ľoku 2020 (mal by by'ten istý výdaj a príjem ako minulý
rok) kol'ko bolo vybratých peňazí? MôŽeme očakávať pńjem tento rok? Aký môŽeme
očakávat'výdaj za tento rok?

- Podl'a informácie si skontroloval pán starosta 850 rozhodnutí z l300, a kaŽdému si sa
venoval dôkladne, aby boli správne vyhotovené. Kol'ko času to asi tak zabra|o?

- Na web stránke obce je uvedené pri mene p. Radačovskej _ referent odpadového
hospodárstva a knižnica? Kto teda vyhotovuje Rozhodnutia?

Poslanec Peter Jelaěič :

- Rozhodnutia nie sú preto, lebo ide o zloŽitý vypočet?

Poslanec Maroš Sýkora:
- v lese pri Mańanke (asi kataster obce Stupava) _ vie obec niečo o tom? Staľosta: ide

o obecnú kompostáreň _ schval'ovalo obZ
- Nachádza sa aj frézing? Vie obec o tom:
- Kosenie _ aký kl'úč pouŽíva obec pń kosení (súkromné pozemky, obecné)?
- Zm|uva o dielo s p. Kopačkom, aký je príbuzenský vďah medzi t;ýmto p. Kopačkom

a tým, čo podpísal hanebné čestné prehlásenie?
- obec má zamestnanca' ktorému Ževraj obec robí taxikára?
- Kolaudáciav Záhorskej Bystrici na Bystrickú ulicu
- Prečo sa nesvietilo na uliciach niekol'ko dní? Presne myslel tie dva dni, ktoré boli mimo

protestu.

Poslanec Peter Jelačič:
- Kvôli neschváleniu peňazí sa nesvietilo dve noci. Nechceš sám pán starosta na protest,

Že Ti poslanci nechválili VZN o odpadoch prestať vyvážať aj smeti?
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Poslankyňa Zuzana Iváková :

- Dňa 23.2.2022 na obZ sa ľokovalo o havańjnom stave na športovom ihrisku - netreba

schválit' sumu z rezervného fondu?
- Dňa ll '4.2022 na obZ _ rozpočet na zábradlie k potoku na Školske; ulici
- okná na dome smútku
- Zmluva s p. Kopačkom _ aký je výsledok? Je k tomu aj statický posudok? Ak áno,

prosím o jeho zaslanie.
- Ako má obec vyspońadanú stľechu?
- Kontajneľy pri Pútnickom mlyne _ je tam niečo nové?
- Čo sa pohlo vo veci PMP?
- Prečo nebolo pľacovné rokovanie k posudku k PMP, čo sa dal spracovať?
- BSK cesta _ delimitácia?
- Kde bude obec parkovať auto a traktor?
- Koľko detí a kde si plní povinnú školskú dochádzku, ktoré majú trvalý pobyt v obci?
_ Projekty na vodu akanalizáciu - aký je stav?
- Projektová dokumentácia _ Stromová ulica _ netreba vyčlenit' peniaze?
- Telefónne číslo starostu na webe?
- Lipy na námestí, ktoré boli sadené sú vzrástli stromy?
- Kedy bude vol'ba HK?
- 6.6.2022 som informoval starostu, Že končí p. dr' Zón ordinovat' v Mańanke. Je to

pľavda? Vie obec o tom?
- Dňa 20.9.20Ż2 bude súdne pojednávanie s Pharnose - bude obec zastupovať dr.

Hagyari?
- Vysoká tráva na pozemkoch - podnet od občianky _ rieši sa?

- Zmlwa Mišíková a Cádra - bola zverejnenie, prečo? P. Statelov bol občan, nie štatutár

v tom čase.

- Ako si stojíme v počte kwłr pń elęktńne a plyne?

Poslanec Maroš Sýkora:
- obýná zóna_ dopravné značky v dolnej časti Mańanky

Poslanec Peter Jelačič:
- Kedy sa ľozhádŽe frézing na Budovatel'skej ul.
- Bystrická ul. _ dopravné značenie obytná zóna
- KriŽovatka Budovateľská-Bystńca - treba dat'okrem zrkadla na cestu Žltu čiaru _ plot

na Budovateľskej l
- Ul. Bystńcká _ jeužskolaudovaná?

- Vie obec dôvod' pľečo AK ... advokátka odmietla v Spore zastupovať obec.

- Územne plán obce _ kedy sa pohne dopredu?
- Potreba prečistiť po prietrŽi mračien daŽďovu vpusť
- Pri zastávke PPA na Karpatskej po daŽdi býva veľká mláka vody _ ľudia tu čakajťr na

zástavke
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Či sa nechce starosta prestat'kamarátit' s p. Porgesom (prehral do mikrofónu nahrávku
z pojednávania s AK AJ)' ked'on má iný záujem ako obecný?

Starosta o 2l:24 hod. z dôvodu, že obZ rokovalo l20 minút (rokovací poriadok obZ) sa opýal
poslancov, či majú záujem o hlasovanie o prestávke.
Starosta dal hlasovat'o prestávke. Prítomní poslanci si prestávku neodsúhlasili (za: 0, proti: 2,
zdrža|i sa:4).

Starosta dal následne hlasovat' o návrhu na prerušenie rokovania. Prítomní poslanci návrh na
prerušenie neodsúhlasi|i (za: l, proti: 3, zdrža|i sa: 2).

o 2l:26 hod. sa ospľavedlnil z rokovania poslanec Marcel Porges a opustil rokovaciu sálu.

Poslanec Máńo Bubnič
Vodovod Špoľtová _ niečo nové? Ide o obecný vodovod'
Ul. Bystńcká _ kolaudácia?
Bystrická ul. _ cez cesťu sú prerastené agáty _ orezať.
Siete na ihńsku - uŽ dlhší čas sú vyvesené _ Irráva sa tam futbal

BOD 8
8. Spľáva nezávĺslého audítora z auditu účtovnej zár'ieľky k3l.l2.202l
Bod rokovania otvoril starosta a uviedol, Že majú poslanci materiál k dispozícií.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, Že audit účtovnej závierky bol schválený audítorom a
spracovaný v súlade so zákonom.
Starosta sa opýal, či majú poslanci nejaké pńpomienky. Nik z prítomných nemal Žiadne
otŕnky.

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Maľianke
berie na vedomie
predloŽenú spráw nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 3 l .l 2'202|.
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Hlasovanie poslancov:
za: (5) Bubnič Máńo, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter, Neumahr Roman, Sýkora Maroš
pľoti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté
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BOD 9

9. Stanovisko HK k záverečnému účtu zarok202|
Hlavná kontrolórka obce sa vyjađrila, Že stanovisko bolo predloŽené. Postupne uviedla sumy
príjmov, výdavkov a prebytku celého hospodárenia. Uviedla, Že bol zźwereěný účet zverejnený
v súlade so zákonom. Poukázala na skutočnost' svojej výhrady, a to nedodrŽanie VZN
o miestnom poplatku za odpady, ktoré sa uŽ viac ako rok na zasadnutí spomína. PoŽiadala, aby
boli vykonané opatrenia v rámci miestneho poplatku zarozvoj, bolo schválené nové VZN a aby
na budúci ľozpočtový ľok bolo pńjaté nové VZN. S prebytkom, ktory má by' pouŽitý do
rezervného fondu, ktorýje vyčíslený v správe sa stotoŽňuje. Uviedla, Žev rezervnom fondeje
finančný stav vyše 1 milióna, taktieŽ uviedla' Že sú problémy so súdnym sporom.
Súčasne uviedla, Že poslanci môŽu klásť pńpadné otázky.
Nik z prítomných nemal Žiadne otázky.

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
berie na vedomie
berie na vedomie
Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účru obce Marianka za rok 202l.
Hlasovanie poslancov:

za: (5) Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman' Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté

BOD IO

l0. Záverečný účet za rok202l
Hlavná kontrolórka obce informovala, Že prebýok v záverečnom účte ju uvedený v čiastke
l86.34l ,47 Eur. Z prebytku obce sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zrozpočtového účtu
školského stravovania na stravné aĺéŽiu vo výške 3 925,90 Eur, nevyěerpané prostriedky
z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné aréžiu vo výške 22l,23 Eur, Poplatok
za rozvoj v čiastke 29 648,34 Eur, výrub drevín vo výške 4 2'17,58 EUR, transfer na
predškolákov v čiastke 3 833,00 Eur, múdre hľanie vo výške l 000 Eur a sponzorský dar vo
výške 500 Eur - teda celkové hospodárenie bolo v čiastke 142.935,42 Eur, čo by malo byt
pouŽité narezervný fond. V podklade sú rozpísané celkové čerpanie pńjmov, výdavkov, taktieŽ
koľko zostatku je v poplatok za rozvoj, všetky účty, rezervných fond, sociálny fond. Súčasne
uviedla, že zävereč,ný účet je rozsiahli. Zäveĺeěný účet schval'uje obZ, ktoľé môže mať
pńpomienky. Nevyčerpané finančné prostriedky sa pouŽĺvajú na tvorbu rezervného fondu.
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Poslankyňa Zuzana Iváková uviedla, Žemápńpomienky a výhľady k záverečnému účtu:
l. VZN smeti, ľovnako ako je uvedené v stanovisku pani kontrolórky.
Ż. právne sluŽby a zverejňovanie zmlúv po obdržaní faktury a právne služby občanovi (AK
Mišíková a Cádra). Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, Že bola faktúra zap|atenä, nebol
porušený zákon o rozpočtových pravidlách, bolo porušené zverejňovanie zmlúv v zmysle
zákona č,.2ll, a|e záverečný účet so zverejňovaním zmlúv nemá nič spoločné. Rozpočet bol
v rámci záverečného účtu dodrŽaný. Mohla byt' aj ústna objednávka. Proti opatreniu nemá
námietku. Zmluva mala by' zverejnená pred účinnost'ou zákona, faktúra mala by' vrátená a
neuhradená.

3.4 zmena rozpočtu bola ľozpočtovým opatľením starostu obce podl'a VZN č. 3120|7, to
nevieme aká to bola vykonaná4. zmena. Podľa vyjadrenia hlavnej kontrolórky starosta v rámci
tejto zmeny vykonal rozpočtové opatrenie zbeŽnýchrozpočtov uhradil kapitálové výdavky ako
bol Betlehem a hydrant - zdroj 47.
4. 5. zmena rozpočtu. Podl'a vyjadľenia hlavnej kontrolórky obce sa tieto nikde neschval'ujú,
ide o prenesený výkon a vykonáva sa to kaŽdý rok.

Poslanec Maroš Sýkora mal otázku' kde bol uprataný Betlehem. Hlavná Kontrolórka uviedla,
Že podl'a zmluvy o dielo to bolo zaúčtované, bolo to vykrýé z beŽného rozpočtu.

Poslankyňa Zuzana Iváková uviedla, že má teda iba dve pńpomienky: smeti a právne sluŽby-
dodrŽiavanie zverej ňovania zmlúv.

Poslanec Máńo Bubnič sa opýal hlavnej kontrolórky, ako je to smet'ami, boli minulý rok
vyičtované a neboli uskutočnené vývozy, či nemali bý vrátené peniaze v tom kalendárnom
roku, v ktorom obec krátila občanom sluŽbu. Hlavná kontrolórka uviedla, že vo VZN je
uvedené aŽ v ďalšom roku bude občanom daná z|'ava. Poslanec Máńo Bubnič uviedol, Že ale
toto nie je zľava. občania si zaplatili 5Żx vývoz. Podl'a hlavnej kontrolórky ak si niekto zaplatil
za sluŽbu, tak je to neoprávnené obohatenie, teda tie peniaze mali by' určite vrátené minulý
rok. V konečnom dôsledku rozpočet, teda plnenie vo výdavkovej časti bolo skresl'ujúce.
Podľa slov starosfu sa to dá vrátiť podl'a YZN aŽ v nasledujúcom roku (teda až v roku 2022).
Vznikla diskusia, do ktorej sa pripojili poslanci Maroš Sýkora a Peter Jelačič, ktorí poukŁali,
Že je to neoprávnené a ked' obec zniŽi|a vývozy, mala obec občanom peniaze vrátiť v roku
v ktorom bolo starostom vykonané rozhodnutie o zrušení vývozu. TaktieŽ poslanec Maroš
Sýkora uviedol, Že tieto peniaze ale neboli občanom doteraz poukázané. Poslanec Mário Bubnič
uviedol, Že si pamätá, že pľedsa zníženie počtu zrušenia vývozov bolo z dôvodu, Že autá
nebývali naplnené (bývali autá poloprázdne) teda boli počty vývozov neefektívne, preto sa tak
starosta rozhodol. Starosta uviedol, Že toto bol jeden z váůnych argumentov.

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po pľeěítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
Zźuerečný účet obce Marianka zarok202l a celoročné hospodárenie s výhradami.
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Hlasovanĺe poslancov:

za: (4) Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman
pľoti: (0)

zdrŽa| sa: (l) Sýkora Maroš
neprítomní: (4) Bľestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Porges Marcel

Uznesenie bolo prijaté

Starosta poŽiadal náwhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou staľosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Maľianke
navľhuje
opatľenia na nápravu nedostatkov kZäveĺečnému účtu za rok202|:
A. dodrŽiavanie platných VZN a následne predloŽiť na chválenie nové VZN o poplatkoch na

odpady platné od roku 2023 s účinnosťou od l .l .2023,
B. dôsledne dodrŽiavanie zákona č'. 2l l/2000., tzv. infozákon, v rámci zverejňovania zmlúv
a faktúr v zmysle zäkona
Hlasovanie poslancov:

za: (4) Bubnič Máńo, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman
pľoti: (0)

zdrŽal sa: (l) Sýkora Maroš
nepńtomní: (4) Bľestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal' Porges Marcel

Uznesenie bolo prijaté

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
zostatok finančných operácií podľa s 15 ods' l písm. c) zákona č. 58312004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v znení neskorších predpisov v sume |42 935,42 EUR a navrhuje ich pouŽit' na tvoľbu
rezervného fondu vo výške 142 935,42 EUR.
Hlasovanie poslancov:

za: (4) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (l) Bubnič Mário
nepńtomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal, Porges Marcel

Uznesenie bolo prijaté

T2
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BOD 11

1l. Kontľola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k30.3.202Ż
Hlavná kontrolórka obce informovala, Že ide skôr iba o štatistiku, z dôvodu, Že ide o krátke
sledované obdobie. Je potrebné brať do úvahy cenu energii. Určite bude potrebné vykonat' aj

ďalšiu zmenu rozpoěfu, po polročnom zhodnotení aj cien energii, odporučila pńebeŽne
kontrolovat'čerpanie beŽného rozpočtu, byt opatrnými, aby sa obec nedostala do mínusu.

Poslanec Peter Jelačič, odporučil, aby sa do budúcna sa doplnil vyvoj hospodársky obci na
zźk|ade skutočného čeľpania od starostu v spojitosti s touto správou, aj ako samostatný bod
rokovania. Dal by štatisticky spracovať prehľad.
Hlavná kontrolórka uviedla, Že najobjektívnejšie je čerpanie k polroku daného roka.
Povinnosťou obce je vprípade, Že vychádza v niektoých finančných poloŽkách, predloŽit'
návrh na zmenu rozpočtu'

Starosta poŽiadal návľhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou staľosta poŽiadal pńtomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontľoly pńjmov a výdavkov rozpočfu obce
k31.3.2022.
Hlasovanie poslancov:
za; (5), Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Neumahr Roman, Sýkora Maľoš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (4) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Chabada Michal' Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté

Poslanec Maroš Sýkora sa o 22;l2 hod. ospravedlnil z ľokovania a opustil rokovaciu sálu.

Následne starosta z dôvodu neuznášaniaschopnosti ukončil 28. rokovanie obZ o 22:l2hod

V Mańanke,Ż9.06.2022

Zapisovateľ a prednosta: Katarína Szabová

Podpis starostu: Ing. *

Máńo Bubničoverovatelia zápisnice:
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