
Zápisnica
z24. rokovania obecného zastupitel'stva, ktoré sa uskutočnilo

dňa23.2.2022 (stľeda) a dňa 24.2.2022 (štvrtok)
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Maľianke.

Prítomní poslanci:
Brestovanský Jozef, Bubnič Mário. Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelaěiě
Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš

Prítomní za obecný úrad:
Jeckel Eugen. starosta; Szabová Katarína' prednostka

Ospravedlnená:
Tomkovičová Katarína, hlavná kontrolórka obce

Zvukový a obrazový záznam z obZ konaného đńa 23.2.2022 a24.2.2022 je verejne
dostupný na : https ://www.zastupitel stvo. slďMarianka-obZ. html?aid:45 42

Rokovanie obZ sazač,alo dňa23.2.2022 o 17:09 hod

BOD 1

1. Otvorenie rokovania
24. rokovanie obecného zastupitel'stva otvoril a viedol Eugen Jeckel, starosta (ďalej v texte ako
,,staľosta"), ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že rokovanie je
uznášaniaschopné.
Následne uviedol, Že sa zo zdravotných dôvodov rokovania nezúčastní hlavná kontrolórka
obce, ktorá sa z rokovania ospravedlnila a taktieŽ sa advokát obce dľ. Beracka nemôŽe z dôvodu
ošetľovania člena ľodiny zúčastniť. Súčasne privítal verejnost'.

BOD 2

2. Vol'ba členov návrhovej komisie, vol'ba oveľovatel'ov a určenie zapisovatel'a
Starosta menoval za zapisovatel'ku Katarínu Szabovú, ktorá s návrhom súhlasila.
Starosta informoval, że za členov návrhovej komisie navrhuje poslancov Maroša Sýkoru
a Michala Chabadu.

Starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
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Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Ivĺĺková Zuzana,
Jelačič Peter, Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

obecné zastupitel'stvo v Marianke
volí
za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov:

Maroša Sýkoru a Michala Chabadu.

Uznesenie bolo prĺjaté

Následne staľosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po pľečítaní
uznesenia návrhovou komisiou staľosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu
uznesenia:

Obecné zastupitel'stvo v Marianke
volí
za členov overovacej komisie obecného zastupiteľstva poslancov:

Michala Hollého a Jozefa Bľestovanského.

Uznesenie bolo prijaté

BOD 3

3. Schválenĺe programu obZ
Starosta uviedol, Že pľogram bol publikovaný uŽ dlhšie a program rokovania je rovnaký aký
bol navrhnutý na 23. rokovanie.

Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návrh programu 22. rokovania obZ:
1. Otvoreniezasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, vol'ba overovateľov a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu obZ
4' Kontľola plnenia uznesení

5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu

6. Interpelácie poslancov
7. Voľba pľedsedu Komisie Životného pľostredia a odpadového hospodĺĺrstva
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Hlasovanie poslancov:

za: (8) Bubniě Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter,

Neumahľ Roman, Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (l) Brestovanský Jozef
nepľítomní: (0)
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8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na základe Uznesenia
č,.Ż0Żll2-l7

9. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti zarok202l
l0. Správa HKz kontroly dotácií zarok202|
l l. Návrh plánu kontrolnej ěinnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka

na I. polrok 2022
l2. Stanovisko kontrolóra obce Marianka k návrhu programovému viacročného rozpočtu na

rok2022 s výhl'adom na roky 2023 a2024
13. Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2023-Ż024
14. Schválenie poskytnutia dotácii zrozpočtu obce Marianka pre oběianske zdruŽenia na rok

20ŻŻ

15. PredĺŽenie splatnosti pôŽičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., Marianka
16. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihľiskom
l7. Rôzne, diskusia
18. Záver

Starosta poŽiadal návrhu 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 24. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Marianke.
Hlasovanĺe poslancov:
za: (8) Bubnič Mário. Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,Jelačič Peter,
Neumahľ Roman, Porges Maľcel' Sýkora Maroš
proti: (l) Brestovanský Jozef
zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté

opytal sa, či má niekto pripomienky.

Poslanec Jozeť Brestovanský navrhol vypustit' bod ľokovania č. l0. Správa HK z kontroly
dotácií zarokzl}l.
Poslanec Peteľ Jelačič navrhol, aby z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce bod rokovania č.
4,8,9,l0, l4ataktieŽbodč. l6,priktoromjetrebadoriešiťceléprepojenieŠponová-Borinská
ataktieŽ vyhodiť bod ě. 14' vzhľadom na to,že sa iba ide schval'ovať rozpočet ataktieŽ si
počkať na podpis starostu k rozpočtu. Teda po sumarizácií ide o body 4,8, g,l0, 14, l6.
Poslanci sa zhodli, Že o kaŽdom bode budú hlasovať samostatne.

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh k bodu č. 3, t. j. progľamu
rokovania: ,,vypustit'bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení".
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
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Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský JozeĹ Bubnič Mário, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter,

Sýkoľa Maroš
proti: (0)

zdtŽa| sa: (3) Hollý Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecĘ návrh č. 2: ',vypustit' z bodu
rokovania bod č. 8 Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na základe Uznesenia č.

202t/2-t7".
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Bľestovanský Joze{ Bubniě Máľio, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter,

Sýkoľa Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (3) Hollý Michal, Neumahľ Roman, Poľges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh č. 3: ,,navrhujeme vypustiť
z bodu progľamu bod ě. 9 Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti zarck202l".
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návľhu:

Hlasovanĺe poslancov:
za: (6) Bľestovanský JozeĹ Bubnič Mário, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter,

Sýkora Maľoš
proti: (0)

zdržal sa: (3) Hollý Michal' Neumahľ Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maľoš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návľh č. 4: 
',návrh vyhodiť

z progrźrmu zasadnutia obZ bod č. 10 SpľávaHK z kontroly dotácií za rok 202|".
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelaěič Peter,

Sýkoľa Maľoš
proti: (3) Hollý Michal, Neumahľ Roman' Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý
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Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh č. 5: .,návľh vypustiť z bodu
programu bod č. l4 Schválenie poskytnutia dotácii zrozpoětu obce Marianka pre občianske
zdtuženia na rok 2022*.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozeť, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter, Sýkora Maroš
proti: (4) Hollý Michal' Chabada Michal. Neumahr Roman' Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora preěítal pozmeňujrĺci poslanecký návrh č. 6: ,,vypustiť z rokovania
obZprogramu bod č. 16 Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom".
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Máľio. Iváková Zuzana. Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (4) Hollý Michal. Chabada Michal, Neumahr Roman, Poľges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh bol prijafý

Starosta sa prítomných opytal, či má ešte niekto návrhy? Uviedol. Že sa bude hlasovať o návrhu
programu' ktorý má o 7 bodov rokovania menej v zmysle prijatých zmien.

Nik z prítomných nemal Žiadny ďalších návrh.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie návrhu uznesenia v zmysle schválených poslaneckých
návľhov:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, vol'ba overovatel'ov a určenie zapisovatel'a
3. Schválenie programu obZ
4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
5. Interpelácie poslancov
6. Vol'ba predsedu Komisie Životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Návľh planu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka

nal polrok2022
8. Stanovisko kontrolóra obce Maľianka k návrhu programovému viacroěného rozpočtu na

rok2022 s ýhl'adom na roky 2023 aŻ024
9. Návrh programového rozpočtu na ľoky 2022-2023-2024
l0. PredĺŽenie splatnosti pôŽičiek Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o.. Marianka
1 l. Rôzne. diskusia
12. Záver
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Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

Obecné zastupitel'stvo v Marĺanke
schval'uje
progľam 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Marianke v zmysle schválených
pozmeňuj úcich návrhov.

Uznesenie bolo prijaté

BOD 4

4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
Starosta informoval prítomných najmä o:

- Zokľuhovaní vodovodov - BVS
- Potrebe vybudovania vodovodov, kanalizácií
- Pokračovaní pripájaní optiky
- Práce na stavebnom úrade - počet vykonaných úkonov zamestnancom
- Prevádzke školy
- Rokovaniach vo veci umiestnenia detí - školský obvod
- Zmenách a doplnkoch územného plánu aZony Borinská-Športová _ ľokovania zo

zástupcami oZ Borinská, investormi, p. Kováčom a o vytvorení emailu k tejto zóne
- Vyvíjaní tlaku starostov na odstrel diviačej zvery
- Dopľavné značenie _ príprava na Karpatskej _ projektuje SC BSK
- Sťldnom konaní vo veci Spoľu obce s AK JK
- Rokovaní vo veci cyklotrasy _ rokovanie s BSK
- Údrzbe zelene popri Karpatskej ulici - v správe SC BSK
- Rokovaniach vo veci autobusovej linky 216
- Uskutočnenom stretnutí s MŠP SR ohľadom vykurovania v obci a taktieŽ z dôvodu

dopravy _ alarmujúce čísla
- Pokračovaní pľác na revitalizácií ul. Karpatská _ rea|izátor SC BSK
- odstránení lipy na zastávke - stľom v zlom stave _ bude nová lipa na tom istom mieste
- osadenia novej sirény na futbalovom ihrisku
- Žiadostiach o umiestnenie boxov (napľ. Alza, ...)
- Uskutočnení sanácie havarijného stavu na Potočnej ulici _ pľepadnutá cesta

- Dosiahnutej miery triedenia odpadu zarok202l - 4l %

- Uskutočnení zasadnutia dozornej rady PMP
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Hlasovanie poslancov:

za: (7) Brestovanský Jozef, Bubnič Máľio, Hollý Michal, Chabada Michal, Ivĺíková Zuzana,
Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (2) Neumahľ Roman, Porges Maľcel
neprítomní: (0)



Zámęre predloŽenia nového VZN o poplatkoch za odpady a d'alších podkladoch, ktoré
by rád predloŽil na rokovanie obZ (napr. Žiadosť o odkúpenie pozemku občanmi
Marianky a iné)
Jeho zámere: dobudovania vodovodov. výmeny LED osvetlenia, rekonštrukcie cesty na
Stromovej ul., opravy havarijného stavu strechy nad budovou ocÚ, odkúpení pozemkov
pod ,.JuŽnou cestou", rozšírenia cintorína, vybudovania cyklotrasy, zadania
dopracovania ZaD územného planu a zadania spľacovani a zony 88 a B9. vybudovanie
prístupu zbemý dvor, chráničiek kamerového systému

Starosta poŽiadal návľhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po preěítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupĺtel'stvo v Marianke
beľie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti ocÚ od posledného zasadnutia oZ.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal. Chabada Michal. Iváková Zuzana; Jelačič Peter.
Neumahĺ Roman, Porges Marcel
proti: (0)

zdrža| sa: (2) Brestovanský Jozef, Sýkora Maroš
neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté

BOD 5
5. Interpelácie poslancov
Starosta požiadal o otŁky poslancov

poslanec Maroš Sýkora:
_ Písomné odpovede na interpelácie, ktoré dodnes neboli doručené
- Dopravné značenie na dolných uliciach Marianky - reagoval na odpoved' na2||
- Umiestnenia dopravnej značky "obytná zőna" na ul. Na Tálkoch - reagoval na odpoveď

na211
- Prevzatie vodovou na Borinskej ulici

Poslanec Mário Bubnič:
Či nemôŽe byt' v poradí na l. mieste vodovod na Borinskej ulici a nie na poradí č. 9_
odpoľučil starosti prehodnotiť poradie (poradie priorít starostu, ktoré starosta uviedol
pri odpovedi p. Sýkorovi)
Prečo sa obec nevenovala vodovodu na Podhájskej ulici, pritom boli na to v rozpočte
vyělenené fi nančné prostriedky
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Prečo sa zadalo vytvorenie projektu na Podhájsku ulicu
Zvo|anie a schválenie rozpočfu

Poslanec Peter Jelačrc :

- Korešpondencia vo veci STAVEKO p. Sahúl a obec
- Nezverejnené zápisnice zobZ na webe
- Čo sa robí vo veci ,,znalec Sova" - poŽiadal starostu o komplexnú informáciu - ktoru

poŽaduje uviest' do bodu ,,činnosti ocÚ" na najbliŽšie rokovani e obZ
- osadenie stĺpov v okolí sv. Antoníčka - ochľana pamiatky _ v jeho bezprostrednej

blízkosti sa otáčajú motorové vozidlá
- odstranenie skládky na Budovateľstvej ul.
- Asfaltková drt - vyuŽit'na ulice
- Aká bola ťorma pozývania občanov na strenuti e ,,Zóna Borinská_Športová" - oZ

Boľinská
- Zlá komunikácia s p. Sahúlom
- Aby sa pľoblém na Borinskej ulici riešil promptne ako havríria na Potočnej ulici -

odstránenie zátarasy treba riešiť ako správca miestnej komunikácie

Poslankyňa Zuzana lváková:
- Neprejazdnosť Borinskej ulice _ prečítala postupne všetku koľešpondenciu k tejto veci
- Stavovisko k uvedenej neprejazdnosti Boľinskej ulice

Starosta (o 19:36 hod.) z dôvodu, Že obZ ľokovalo l20 minút (rokovací poľiadok obZ) sa

opýĺal poslancov, ěi majú záujem o hlasovanie o prestávke. Prítomní poslanci si odsúhlasili
pľestávku (za:6).

Poslanec Jozef Brestovanský :

_ Vybudovanie optiky na Štúrovej ulici a iných
- Prasknutý most na Štúrovej ulici - tľeba dať do plánu opravy
- Je spľávne číslovanie tohto zastupitel'stva 24?
- Vyvesenie mateľiálov na rokovanie obZmá byt' l5 dní vopľed (l5 dní pred zasadaním

by mali bý' zverejnené) Rokovanie 23. bolo otvorené s tými istými bodmi, ktoré sú aj

na tomto ľokovaní.
- Uviedol prosbu, ktoru adresoval poslancom a starostovi, Že pracovné stretnutia

poslancov a starostu je iba informatívneho charakteru, neprijímajú sa Žiadne záväzné
rozhodnutia k hlasovaniu na zasadnutie oZ. Poslanci na zasadnutí oZ halsujú podl'a

svojho vedomia a svedomia.
_ Vyvesený ľozpoěet počas dovolenky na ocÚ - neočakával
- oznam na webke ohl'adom postupu ako majú občania postupovat'pri odpadoch _ text

nesúhlasí s VZN
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Zákon č.2lll2000 - odvolanie VZN $ 5 ods. l - nesúhlasí s tým, že práve on Žiadal
o pripomienku, ktorá sa mu pripisuje
Zm|wy s Tekosom + dodatky _ nie sú všetky na webke - prosí ich všetky zaslať
Cesta v zone 88 _ bola plánovaná a pouŽívala sa v minulosti

Poslanec Mário Bubniě:
- Na rokovaniach by vŽdy mali dotknuté strany zúěastniť

Poslanec Jozef Brestovanský:
- Navrhol pripravovať návrh VZN o odpadoch tak, aby bol jeho návrh pľedložený

v septembri, nie na konci roku

Po slankyňa Zlszana Iviíková :
- Aký je plan vyuŽitia poplatku zarozvoj?
- Ktoý zamestnanec ocÚ spracováva evidenciu detí - zäkon č,. 59612003
- Ako čakajú zamestnanci na rozpočet? Nedostali rnýplaty?
_ Rozpoětovéprovizórium

Poslanec Mário Bubnič:
- Nezaplatenie nadčasov učitel'om v ZŠ načas

Po slankyňa Zuzana Iváková :

- Nezaplatené nadčasy v ŠJ
- VZN režijný poplatok _ nie je dodnes _ poŽiadala o jeho predloŽenie do l5.3.
- Kontajnery na otočke autobusu
- Kedy sa uskutoění stretnutie s cirkvou - bolo avizované uŽ pred mesiacmi atieŽna web

obce
- NajuŽšia časť Karpatskej ulici - delimitácia a dopľavné značenie

Poslanec Michal Chabada:
- Aké sú plány s miestom po potravinách..Kubík"
- Aké sú plány s betónovými valcami na námestí?

Poslanec Mário Bubnič:
- Vykonáva obec nejakú činnosť naPartizánskej ulici?

Poslanec Maroš Sýkora:
- Prečoje zatvorený obecný úrad v úradných hodinách?
- Rigoly na Karpatskej ulici?

Poslanec Peter Jelaěič
29.6.2020 posielal D. Statelov email jpg - zameranie pozemku p. Kováča na Borinskej
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Stav na tachometń na e_golfe _ neefektívne vyuŽívané vozidlo
Umiestnenie defibrilátora
Lipa na zastávke - náhĺadná výsadba

Štúrova ul. - poŽiadal o prípravu podkladov k tejto téme - Štuľova a VMBB
Kto priprawje pozvánku na zasadanie obZ?

Poslanec Jozef Brestovanský
_ Kto povolil p. Kušpálovi prípojky na Šturovej ul.?

Starosta poslancom postupne odpovedal na ich interpelácie.

Starosta (o 2Ż:06 hod.) z dôvodu, že obZ rokovalo l20 minút (rokovací poriadok obZ) sa

op;ftal poslancov, či majú záujem o hlasovanie o prestávke. Prítomní poslanci si odsúhlasili
pľestávku (za:6).

BOD 6
6. Vol'ba predsedu Komisie životného prostľedia a odpadového hospodárstva
Bod programu stručne uviedla prednostka a súčasne, Že poslanci môŽu klásť otazky k tomuto

bodu rokovania.

Nik z prítomných poslancov nemal otázky.

Staľosta poŽiadal návrhu komisiu o pľečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia

návrhovou komisiou starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Marianke
volí
Marcela Porgesa za predsedu Komisie Životného prostredia a odpadového hospodrĺrswa.

Uznesenĺe bolo prijaté

BOD 7

7. Návrh plánu kontľolnej činnosti hlavnej kontrolórĘ obce Marianka na I. polľok 2022

Hlasovanie poslancov:

za: (7) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Ivaková Zuzana,
Jelačič Peter, Neumahľ Roman
proti: (l) Sýkora Maroš
zdržal sa: (l) Poľges Marcel
neprítomní: (0)

1.0
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Bod programu struěne uviedla pľednostka. Uviedla' Že návrh planu bol vyvesený aj zverejnený.
Súčasne uviedla, Že poslanci môŽu klást'otázky k tomuto bodu rokovania.
Poslanec Jozef Brestovanský navrhol doplnit' v bode 3 alebo pomlčke, teda na koniec tretej
odraŽky Kontrola plnenia pľíjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k3O.3'2022 ,,k30.6.2022".
Nik iní z prítomných nemal návrhy ani otĺŁky.

Starosta poŽiadal o prečítanie pozmeňujúceho návrhu:
Poslanec Maroš Sýkora pľeěítal pozmeňujúcĺ poslanecký návrh: 

',do 
Návľhu plánu kontrolnej

činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 20Ż2 doplnit' v odrĺĺŽke Kontrola plnenia
príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k30.3.2022 doplniť dátum k3O.6.2O22*.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal. Chabada Michal, Iváková Zuzana;
Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel' Sýkora Maľoš
proti: (0)

z&Ža| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecĘ návľh bol pľijatý

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po preěítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2022 v zmysle prijatých
pozmeňovacích návrhov.

Uznesenie bolo prijaté

BOD 8
8. Stanovisko kontrolóra obce Marianka k návľhu pľogramovému viacročného rozpočtu
na rok 2022 s výhl'adom na roky 2023 a2024
Bod programu stručne uviedla prednostka a súčasne. Že poslanci môŽu klást'otŁky k tomuto
bodu rokovania.
Nik z prítomných poslancov nemal otŁky.

Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef. Bubnič Mário. Hollý Michal. Chabada Michal, Iváková Zuzana.
Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel. Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

1.1.
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Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítanĺ uznesenta
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
beľĺe na vedomie
stanovisko hlavnej kontľolórky obce k nár,ľhu programovému viacročného rozpočtu na rok
2022 s qýhľadom na roky 2023 a2024.

Uznesenie bolo prijaté

BOD 9

9. Návrh programového rozpočtu na roky Ż022-2023-2024
Bod rokovania otvoril starosta a uviedol, Že bude potrebné vyčleniť nejaké prostriedky
zrezervného fondu. Zmeny v návrhoch by mali byt' vyľovnané a vyvážené, aby zapracované

zmeny nešli do kontradikcie s exitujúcim matematickým stavom, prípadne vyváženiarozpočtu.
V prípade presunu prostriedkov zrezervného ťondu nevyváŽenosť nehrozí _ investičné zmeny
sú v tejto časti vítané. Poprosil o opatmý prístup a návrhy.

Poslanec Maľoš Sýkora uviedol, Že návrh rozpočtu je navrhnutý tak, Že ho bude potľebné

korigovať.

Poslanec Maroš Sýkora navrhol zniŽenie v príjmoch v poloŽke Daň z nehnuteľnosti
z pozemkov zníŽenie zo l60.000 Eur na l30'000 Eur (minuloročných). Jedným z dôvodov
návrhu zníŽenia pľíjmov v tejto poloŽke uviedol nečinnosť(selektívna činnosť) stavebného

úradu.

Poslanec Michal Hollý uviedol, Že odhad dane je vŽdy iba odhadom.

otvoľila sa diskusia.

Starosta poŽiadal, aby najprv sa predloŽili všetky návrhy, ktoľé sa prepočítajú a potom sa
hlasovalo o jednotlivých návrhoch samostatne.

Poslanec Maroš Sýkora súčasne uviedol, że pľedkladané návrhy sú prepočítané a sú predloŽené
zodpovedne.

Poslanec Maroš Sýkora navrhol v poloŽke Daň z uŽívania verejného priestranstva zníŽenie o
4.000 Euľ, teda na sumu na l.000 Eur.

Poslanec Peter Jelačič upozomil aj ostatných poslancov, Že pracovali s tabul'kami s

minuloročnými a s predchádzajúcimi príjmami teda sa poloŽky pozerali reálne.
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Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zllzana,
Jelačič Peter, Neumahr Roman, Poľges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)



Poslanec Maroš Sýkora navrhol vpoloŽke ostatné poplatky zníŽenie o l0.000 Eur, na Sumu
5.000 Eur

Poslanec Maroš Sýkoľa uviedol, Že t. j. spolu korekcia 44.000 Eur (na strane príjmov).

Poslanec Maroš Sýkora navrhol na strane výdavkov vbode l.2. Členstvo vzdruŽeniach
plánová suma je 20.600 Eur BeŽný transfer občianskym zdruŽeniam navrhol korigovat'
z plánovaných 20.600 Eur na l5.820 Eur. Úspora predstavuje 4.780 Eur.

Poslanec Peter Jelačič uviedol. Že z dôvodu. Že starosta hovoril o projektoch a Že treba vyčlenit'
kapitálový výdavky na jednotlivé projekty' vodovody na skoro všetkých uliciach v Marianke,
preto dospeli k názoru, Že kapitálové výdavky by mali byt' samostatnou formou rokovania.
Preto navrhujú kapitálové výdavky vyhodiť kompletne z tohto rozpočtu, čiŽe ešte na strane
príjmov vyhodiť mínus l76.500 Eur. ČiŽe ide pľavdepodobne o pľevod zrezewného fondu na
kapitálové výdavky, ktoré sú tam. Poslanci sa nebľánia schváleniu kapitálovým výdavkom ako
takým, len je potrebné si k nim sadnút'. reálne povedať (drevený betlehem bol vyúčtovaný
z kapitálových výdavkoch' pričom také nebolo schválené). Teda ešte mínus l76.500 Euľ pľevod
zrezervného fondu' čo tam je a na výdavkovej strane sa škrtnú všetky kapitálové výdavky.
Poslanec Maroš Sýkora uviedol' Že návrh je vel'mi všeobecný preto je potrebné vedieť.
konkrétne čo za ktoými poloŽkami je, teda ak sú potrebné peniaze na jednotlivé poloŽky je si
to potrebné povedat'konkrétne. Sú tam uvedené poloŽky, ktoré vnímajú ako veľmi dôleŽité.
Zároveň si uvedomuju, že z dôvodu, Že sa zastupiteľstvá konajú raz za 3 mesiace, a aby neboli
obvinení, Že zhodil'i nejaké vecizo stola, preto navrhujú dať kapitálové výdavky bokom, aby sa
ešte mohlo o poloŽkách debatovat' a veci ktoré sú najakútnejšie dokŁali na tomto rokovaní
schváliť, pokiaľ starosta presne uvedie čo za nimi presne je. Poslanci nie sú ochotní hlasovat'
za tzv bianko šeky (v minulosti bolo na kapitálových výdavkoch tohto vel'a a realizovalo sa
z toho naozaj minimum).
Poslanec Peter Jelačič ešte uviedol poznámku k mínus l76.500 E:ur z rezervného fondu - pani
poslankyňa Zuzana Iváková mala poznámku. Že bolo by dobré keby sa schváli nejaké tie
peniaze na projekty, t. j. navrhnutý rezervný fond by chceli poníŽit'o výdavky na projektovú
dokumentáciu, pokial'bude vediet'starosta na ľokovaní uviest'projekty' ktoré chce realizovat'
a teda by tie jednotlivé projekty schválili uznesením.

Starosta uviedol, Že pokial'by prišlo ku kontradikěnému stavu (bude poloŽka proti poloŽke)
a bol by zápomý balans. Súčasne uviedol, aby to poslanci sledovali a verí. Že to majú poslanci
dobre pripravené. Inak by musel preľušit'rokovanie - nahodenie do programu, aby sme vedeli,
Že je všetko v poriadku. Alebo sa môŽu prijat' všetky zmeny a odhlasujti poslanci rozpočet _
ale keď nevyjde _ vyuŽije sistačné právo _ následne bude potreba nového rokovania.

Starosta uviedol, Že je potrebné uviest', že20.600 Eur v poloŽke ,'dotácie oběianske zdruŽenia"
je uŽ prevedená Íinančná ěiastka zpoloŽky 

''oprava komunikácií" vo výške 6.000 Euľ na opraw
komunikácie v údolí.
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Poslanec Maroš Sýkoľa uviedol, Že toto si uvedomujú

Poslanec Maroš Sýkora uviedol, Že keď na dnešnom rokovaní sa niečo dobre neprijme, pani
kontrolórka niekol'ko kľát uvádzala na rokovaniach. Že ľozpočet je Živým dokumentom, ktory
je moŽné meniť. Preto navrhol, aby sa najprv rokovalo o beŽných výdavkoch a pri kapitálových
výdavkov chcú vedieť o cielení a o kl'účovej viazanosti týchto výdavkov. Rovnako pri
dotáciách tieŽ potrebujú viac k uŽ spomínanej dotácie - cesta v údolí (na kázni verejne zazne|o,

Že s ňou cirkev nemá nič spoločné). Staľosta uviedol, Že cesta je vo vlastnícwe BSK. Poslanec
Maroš Sýkora uviedol, Že určite existujú aj iné moŽnosti riešenia tejto veci. Je potrebné nájst'
korektný prístup a uskutočnit' diskusiu.

Poslanec Michal Hollý poprosil pani poslankyňu Zuzanu lvákovú, ktorá bola na rokovaní
ekonomickej a investičnej komisií a v tom čase nemala k tejto forme riešenia žiadny problém
o návrh riešenia. Poslankyňa Zuzana Iváková uviedla, Že ',dotácia" by mala byt poukŁaná na
zák|ade VZN č. 7/2016 a presne uviedla citáciu z uvedeného VZN. Podľaje slov sa nedá podl'a
uvedené VZN pńdŕŽat', lebo predloŽený návrh neodpovedá ani platným pľávnych predpisom.
T. j. vo VZN nie je uvedený Žiadny bod, na základe ktoľého je moŽné poskytnúť takúto dotáciu
cirkvi. Poslanci sa vyjadrili, Že nie sú proti stavbe uvedených obrubníkov, len treba nájsť
správny spôsob riešenia - legálny spôsob, ktorý podľa nich týmto nie je.

Poslanec Maroš Sýkora - chce podrobné vysvetlenie k tejto poloŽke _ pokiaľ také nebude,

navrhol zredukovať poloŽku na sumu 10.000 Eur, s tým, že rozpočet je Žiý oľganizmus a nie
je pľoblém prísť so zmenami rozpočtu vystrelit'poslancom na čo sti potrebné peniaze -rozpočet
po vysvetlení poslanci vedia odhlasovat'. MoŽná úspoľa predstavuje 25.000 Eur.

Poslanec Maroš Sýkora v poloŽke ,,3.2 Hospodárska správa Výdavky VS-obce-UdrŽba budov
priestorov a objektov" navrhnutá suma je 6.000 EUR. Suma je nepochopiteľne znížená voči
minulosti, preto navľhujú navýšenie tohto výdavku na sumu 15.000 Euľ, čo predstavuje
navýšenie výdavkov o 9.000 Eur. Výdavok zohľadňuje výdavok na opravu všetkých obecných
budov - pľoblém s archívom, ktorý je havaľijnom Stave _ nevidí dôvod zníženia tejto sumy na
tento rok.

Poslanec Maľoš Sýkoľa uviedol - bod,,5.3.- 5'3.l. _ Verejné osvetlenie-varzaa aoprava
verejné osvetlenia" je uvedená suma 25.000 Eur. V minulých rokoch čerpanie nedosiahlo ani
20.000 Eur ana mnohých uliciach boli vymenené nové svetlá avrámci kapitáloqých
výdavkoch je plánovaná ľekonštľukcia vo výške 70.000 Eur (kapitálový výdavok). Z uvedené
dôvodu navrhli znížiť túto poloŽku na sumu 20.000 Eur, t. j. bude úspoľa 5.000 Eur.

Poslanec Maroš Sýkoľa uviedol - bod ,,6. 6.l. Zber, odvoz azneškodnenie odpadu" je to
poloŽka ,,odpady kompostáľeň, nálepky, čipy" 2.300 Eur navrhuje zrušiť. Ďalej uviedol

,,Vysýpanie, evidencia" 1.800 Eur navrhuje zrušiť. Poslanec Michal Hollý uviedol, Že pokial'
nebudú čipy, obec nebude vedieť uviesť zľavy _ obec nebude mat' prehľad. Poslanec Maroš
Sýkoľa uviedol, Že v poloŽke ,'vysýpanie' evidencia" bude úspora l.800 Eur.
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Poslanec Maľoš Sýkora navrhol vypustit' v poloŽke ..7. Komunikácie - 7 .l. oprava a údľŽba
cestných komunikácií - Cestná doprav -údrŽba miestnych komunikácií" navrhli zníŽit' na
15.000 Eur, čo stále prevyšuje čerpanie vpredošlom roku. Úspora predstavuje sumu l4.000
Eur.

PoslanecMárioBubniěsadopýoval,že je moŽnézpoplatku zarotvoj uhradit'opravu Stromovej ulice.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol - bod ,,8.3. Jedáleň ZŠ a MŠ" poloŽky č. 60l a 602 _ doplnit'
príplatky za nadčasy pre ŠJ, tak ako ich majú ostatní zamestnanci a doplnit'aj sumu na pracovné
oblečenie. Nadčasy (zamestnancĺ Šl; stanoviť vo výške 2.000 Eur (ide o l27 nadčasových
hodín pracovníkov Š"ry a v prípade pracovného oblečenia (zamestnanci Šr; na sumu 400 Euľ.
Poslanec Peter Jelačiě uviedol, Že sú to nadčasy z minulosti. Z dôvodu' Že tieto poloŽky
v návrhu nie sú, preto ich navrhujú vyčlenit'. Navýšenie bude predstavovat'sumu 2.500 Eur.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol - poloŽka ,,9 . - 9.l . Podpora športu v obci - Údrzba športové
areálu" znižená na l.000 Eur oproti predošlým rokom. Preto navrhli ju vrátiť na 3.000 Eur (tak
ako v minulých rokoch). Čo predstavuje navýšenie výdavkovej časti o 2.000 Euľ.

PoslanecMarošSýkorauviedol-bod"l3. Administratívabod l3.l. obecplaty". Priporovnaní
poloŽiek s predošlými dvomi rokmi prišlo k navýšeniu o 50.000 Eur (čo predstavuje cca 40 %o

nárast. opýtal sa, v čom spočíva navýšenie a ako to pľejavilo na kvalite poskyovania sluŽieb
občanom, či sa zlepšia kvalita fungovania úradu a kvalita sluŽieb' ktoré občania dostávajú. Túto
poloŽku nechceli poslanci zmenit', iba Žiadali o jej zdôvodnenie. Starosta vysvetlil dôvod
navýšenia tejto poloŽky - hlavne ide o nárazové posilnenie stavebné úradu, aby sa zvládol nápor
nevybavených podaní (naqýšenie ďalšieho zamestnanca na stavebnou úrade _ dočasne).

Poslanec Maroš Sýkora uviedol - poloŽka ,,Výdavky VS-obce-odmeny na základe dohôd
ovykonaní práce" je navrhnutýchŻ7.000 EUR. Zadva roky je tu nárast ovyše 20.000 Eur.
Pokial'nie je preukázané toto dramatické navýšenie navrhli zniženie na sumu na l0.000 EUR.
Predstawje to úsporu l7.000 Eur. Starosta uviedol stľuěné poloŽky, ktoré sú zahľnuté v tejto
poloŽke (napr. zvoz popolníc, kniŽnica, upratovanie sály, voľby, brigádnik na zbemý dvor.
qýruby _ úhľada za minulý rok, osoba spôsobilá obstaľat' zmeny a doplnky územného plánu
azőny).

Poslanec Peter Jelaěiě uviedol, Žev rozpoěte nie je navrhnutých 6.000 - 7.000 Eur ako odstupné
_ budú voľby. S touto položkou treba počítat' a je ju tam potľebné dat'_ chýba to v rozpočte.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol, že na príjmovej časti príde k celkovej úspore vo výške 56.380
Eur

Poslanec Michal Hollý uviedol, Že po tejto zmene ,,Dohody" sa môŽe stat', Že niektoré veci
nebude vedieť obec plniť. opýtal sa, či napr. pri osobách oSo je nejaká iná alternatíva
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zabezpečenia týchto činností. Pľednostka úľadu presne uviedla spôsob financovania oSo
a samotného vypracovania "plánu".
Poslanec Maroš Sýkora znovu uviedol, že je možné rozpoěet meniť a je moŽné pri najbliŽšej
Zmene rozpočet upravit'.

Poslanec Marcel Porges uviedol, Že je starosta v úrade cca l rok a bude potrebovať v rezerve
nejaké prostriedky. Preto sa opyal poslancov, ako si predstavujú udrŽat'rozpočet pri Živote.
Tedazakażdým ked' sa nejaká poloŽka bude prijímať uznesenímrazzatýŽdeň, prípadne razza
dva aŽ tri týŽdne? Ide o poloŽky, ktoľé sú podhodnotené alebo budú vyčerpané. Alebo sa to

bude odsúhlasovať cez emaile? Teda pri kaŽdom výdaji sa bude obZ schádzať a odsúhlasovat'?
Uviedol, že od by nejaké rezervy nechal. Porovnania boli predostreté najmä s poslednými
dvomi rokmi (súčasne uviedol, Že minulý rok bol taký aký bol)' ale aj mu chýbalo v poľovnaní
porovnania s viac rokmi dozadu. Teda ho zaujímal mechanizmus, ako sa bude prijímat' ten

ľozpočet.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol, Že správy starostu bývali veľmi hutné, ale vel'a vecí sa
nevykonalo. Míňali sa peniaze a neboli konzultované s poslancami výdavkami. Boli
schval'ované obrovské rezervy, ale projekty na ktoré boli vyčlenené neboli vôbec ľealizované.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol _ poloŽka 70.000 Euľ na ľekonštrukciu veľejného osvetlenia _
poslanci nemali k dispozícií Žiadny pľojekt, Žiadne výberové konanie, aby vedeli, čo schvaľujú.

Ďalej uviedol - motorové vozidlo, multikara - nemali Žiadnu cenovú ponuku. Poslanci chcú,

aby dostali nejaké návľhy, ponuky o čom vlastne hlasovali. Ďalej - traktoľ, kosačka _ chcú
vidiet'ponuky. Ďalej uviedol _ revitalizácia školského ihriska je tam suma l8.000 Eur- ide
o pomerne dosť veľkú sumu' chcú poslanci vidieť ponuky. Ďalej ľekonštrukcia elektrických
rozvodoch na futbalovom ihľisku _ nevedia poslanci čo za tým je. Starosta uviedol, Že elektrika
je v havarijnom stave. Poslanec Maroš Sýkora uviedol _ ďalej je uvedená Projektová
dokumentácia vo výške 30.000 Eur. Minulý rok schválili poslanci na pľojektovú dokumentáciu
30.000 Eur ačerpanie bolo pritom 8l0 Eur. Navrhol, aby bola prestávka, aprešli si spolu
návrhy na projekty, aby mohli zahlasovat'za tento návrh. Ďalej je tam uvedená poloŽka - Dvere
do sály za3.500 Eur anevie, zač,oje táto poloŽka. Prednostka úľadu presne uviedla dôvod

zaradeniatejto poloŽky a uviedla aj jej pľesné odôvodnenie.

Poslanec Maroš Sýkora taktieŽ uviedol, Že v rozpočte mu chýbajú niektoré poloŽky:
- predpokladaný náklad na Vyrovnanie alebo zaplatenie vodovodu na Borinskej ulici
- riešenie Prvej Mariatálskej prevádzkovej

- ohl'adomdopravnéhoznačenia,prípadných spomal'ovačov
- spôsob riešenia návrhu vzťahu cirkvi a JuŽnej cesty (obec mala vypracovat' znalecký

posudok)

- riešenie vodovodu na Športovú ulicu
- vľt na ihrisku
- kontajnerová garáŽ - bude alebo nebude - bola v minulom roku
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- uzemný plán zóny.
Starosta stručnej reagoval na chýbajúce poloŽky predloŽené poslancom Marošom Sýkorom.
Starosta presne vymenoval ulice, na ktoré je potrebné vyprojektovať vodovody a kanalizáciu -
Podhájska, Partizánska, Stromová, Potočná, okľuh Pol'ná. okruh Kraciny, okruh Borinská _Šponová.

Po predloŽení návrhov na zmeny a vecnej diskusii starosta poŽiadal o prečítanie pozmeňujúcich
návrhov:

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: ,, Daň z nehnutel'ností z
pozemkov zniŽit'poloŽku zo sumy 160.000 na minuloročných l30.000.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Máľio, Iváková Zuzana, Jelačič Peter. Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Poľges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujrici poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: ,,Daň z vživania verejného
priestľanstva - tam je navrhovaná suma 5.000 Eur - zníŽit' o 4.000 Eur na l.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Bľestovanský Jozef, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (4) Hollý Michal. Chabada Michal. Neumahr Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh: ostatné poplatky tam je
navrhovaná suma l5.000' navrhujeme zníŽenie o l0.000 Eur na Sumu 5.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maľoš
proti: (0)

zdržal sa: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman. Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh bol prijafý

Poslanec Peter Jelačič uviedol, Že je tam ešte rezervný fond prevod. Poslanec Maľoš Sýkora
uviedol, Že prevod zrezewného fondu sa bude riešiť potom, ked'budú nastavené kapitálové
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výdavky. Súčasne uviedol, Že keď budú schválené výdavky kapitálové tak potom sa budú
schval'ovať aj navrhované príjmy. Suma 176.500 je súčet pľedpokladaných kapitálových
výdavkov, čiŽe preto poslanec Maľoš Sýkora navľhol najprv riešiť riadne pľíjmy, potom ńadne
výdavky a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky aŽ riešit'potom.

Poslanec Maroš Sýkora na strane výdavkovej - prečítal pozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh: l.2.
Členstvo v zdruŽeniach navľhovaná suma je tam 20.600. Navrhujú ho zníŽit' na 15.820 Eur.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maroš
pľoti: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Poľges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujrici poslanecký návrh: bod 3.l. Právne sluŽby_
navrhovaná suma je tam 35.000 Eur. Navrhujeme zníŽit'na sumu 10.000 Euľ.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:

za: (5) Bľestovanský Jozef' Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maľoš
proti: (l) Hollý Michal
zdrŽa| sa: (3) Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: bod 3.2 Hospodiírska správa
Výdavky VS-obce-Ú drżba budov priestorov a objektov navrhovala suma je 6.000 v rozpoěte.
Pozmeňujúci návrh je navýšenie na sumu 15.000 Eur.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:

za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mĺĺrio, Iváková Zuzarla, Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (l) Hollý Michal
zdrŽa| sa: (3) Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujrici poslanecký návrh bol pľijaty

Starosta poŽiadal o prečítanie ďalšieho pozmeňujúceho návrhu:
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Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujrĺci poslanecĘ návrh: bod 5.3. čiŽe 5'3.l. Verejné
osvetlenie - údrŽba verejného osvetlenia je tam navrhovaná suma 25.000 Eur. Navľhujeme
znížiť na sumu 20.000 Eur. ČiŽe zo sumy 25.000 zídeme na sumu 20.000. ušetríme 5.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máĺio, Iváková Zuzana, Jelačič Peter. Sýkora Maroš
proti: (3) Hollý Michal' Neumahr Roman. Porges Marcel
zdržal sa: (l) Chabada Michal
neprítomní: (0)

Pozmeňujúcĺ poslanecký návrh bol prijafý

Starosta poŽiadal o prečítanie ďalšieho pozmeňujúceho návľhu:
Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujrici poslanecĘ návrh: 6.. 6.| Zber, odvoz
a zneškodnenie odpadu poloŽka odpady, kompostáreň. nálepky a čipy 2.300 Eur zrušit'. znižit'
na 0.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Iváková Zuzarla, Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujr'ici poslanecĘ návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: v tej istej poloŽky je
Vysýpanie a evidencia návrh je l.800 Eur. Návrh je zrušiť túto poloŽkv,tzn. úsporu l'800 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prĺjafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecĘ návrh: bod 7., 7.l. opravaa údľŽba
cestných komunikácií, Cestná doprava-údrŽba miestnych komunikácií. Tam bol ľozpoěet
29.000 Eur, navrhuj eme zníŽenie na 15.000 Eur.

pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máľio, Iváková Zuzana. Jelačič Peter, Sýkora Maroš
proti: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel.
zdržal sa: (0)

neprítomní: (0)

Hlasovanie poslancov:
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie
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za: (5) Brestovanský Jozef, Bubniě Mário, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maroš
pľoti: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel,
zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujrĺci poslanecĘ návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: bod 8.3 Jedáleň ZŠ a MŠ.
Tam doplnit'sumu 2.500 Eur, ktoľé majú byt určené na nadčasy pľe pani kuchárky a rozpočet
na pracovné oblečenie. Samozrejme toto oblečenie bolo zakúpené, aspoň bude poloŽka z ktorej
to bude kľl,té.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:

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

zdrža| sa: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Maľcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: v poloŽke 9.,9.|. Podpoľa
športu v obci, űdrŽba špoľtového areálu navrhujeme vrátiť na 3.000 Euľ ako pominulé roky.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef' Bubnič Maľio. Iváková Zuzana, Jelaěič Peter, Sýkora Maroš
pľoti: (0)

zdrŽal sa: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Poľges Marcel
neprítomní: (0)

Pozmeňujrici poslanecký návrh bol prijad

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúcĺ poslanecký návrh: bod l3 Výdavky VS-obce-
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce je tam navrhovaná suma Ż7.000 Euľ. Navľhujú
zníŽiť na l0.000 Eur.
Následne Staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozeť, Bubnič Máľio, Ivĺĺková Zuzana, Jelačič Peter, Sýkora Maľoš
proti: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman' Porges Marcel
zdržal sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľĺjad
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Poslanec Maroš Sýkora poprosil staľostu o číslo na jednotlivé projekty, aby sa dalo baviť
o kapitálových výdavkov a potom sa tomu prispôsobí suma kapitálových príjmov, teda prevod
zrezervného fondu. Starosta uviedol Že ide o 8 projektov vodovodov a kanalizácií je
v odhadovanej čiastke 3.000 Eur kaŽdý, tedaŻ4.
Poslanec Maroš Sýkora poŽiadal, aby staľosta vyšpecifikoval jednotlivé návrhy ulíc.
Starosta uviedol tieto ulice' na ktorých je potrebné vypľojektovanie vodovodu a kanalizácie
Podhájska, Partizánska, Stromová, Potočná. Pol'ná' horná Štúrova.

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: kapitálové výdavky
s účelovou viazanosťou v tomto znení:

- Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodu respektíve kanalizácie
pľe ulice Podhájska, Partizanska. Stromová, Potočná, Poľná, horná časť Štúrovej ulice
v sume 24.000 Eur.

- Príprava pľojektovej dokumentácie pre rekonštrukciu strechy archívu suma l0.000 Eur,
- Vstupné dvere do spoločenskej sály suma 3.500 Eur.
- Rekonštrukcia Potočnej ulice pri studničke sv. Pavla suma 30.000 Eur'
- Rekonštľukcia Stromovej ulice suma 40.000 Eur.
- 2 ks Defibrilátora suma 3.500 Eur.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúcelro poslaneckého návrhu:

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítal pozmeňujúci poslanecký návrh: kapitálové príjmy vo výške
l l l.000 a tak isto aj kapitálové výdavky upraviť zo sumy l76.500 na sumu l l l .000.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal. Iváková Zuzana,
Jelačič Peter, Neumahr Roman. Poľges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

nepľítomní: (0)

Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário. Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,
Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel. Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujrici poslanecĘ návrh bol prijafý
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Pred hlasovaním poslanci Michal Chabada a Michal Hollý uviedol, Že nie absolútne stotožnený
s uvedenými pozmeňovacími návľhmi _ je pre neho deštrukčný, ale zahlasuje za uznesenie iba
z dôvodu, Že mu záleŽi na prijatí rozpoětu. K tomuto sa pńpojil aj poslanec Michal Chabada.

Poslanec Maroš Sýkora uviedol, Že nejde o Žiadnu deštrukciu, rozpoěet sa môŽe do budúcna
upravovat', keď budú jednotlivé poloŽky riadne vysvetlené a riadne zdokumentované. Ak budú
qýdavky ľozumné, radi ich schvália.

Poslanec Marcel Porges uviedol, Že pre neho je toto vy'jadrenie úplnej nedôvery starostovi
a pracovníkom na úrade a je zvedav'ý na mechanizmus v prípade, keď na niečo bude nedostatok
fi nančných prostľiedkov.

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návľhu uznesenia. Po prečítaní uznesenĺa
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marĺanke
schval'uje
Programový rozpočet obce Marianka vrátane pľogramov a podprogratnov na rok 2022v zmysle
schválených pozmeňuj úcich návrhov.

2022

Príjmy I 649 339,00

BeŽné príjmy I 538 339,00

Kapitálové pľíjmy 0,00

Finančné opeľácie I t 1 000,00

Výdavky 1 636 4t4,00

BeŽné výdavky | 525 414,00

Kapitálové výdavky l l l 000,00

Finančné opeľácie 0 ,00

Rozdiel 12 925,00

Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Ivĺíková Zvzana,
Jelaěič Peter, Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

Uznesenĺe bolo pľijaté
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Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Maľianke
berĺe na vedomie
viacročný rozpočet obce Marianka vrátane programov a podprogralnov na roky Ż023 _20Ż4.

2023 2024

Príjmy t 623.602.00 | 623.602,00

BeŽné príjmy I 623.602,00 l 623.60Ż,00

Kapitálové prljmy 0,00 0.00

Finančné operácie 0,00 0,00

Výdavky | 389 772.00 I 389 772.00

BeŽné výdavky | 389 772,00 1389 772.00

Kapitálové výdavky 0,00 0 00

Finančné operácie 0,00 0 00

Rozdiel 226 830,00 Ż26 830,00

Uznesenie bolo prijaté

BOD 10

10. Pľedíženie splatnosti pôžičiek Pnej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o.' Maľianka
Starosta v úvode uviedol, Že stanovisko dozornej rady PMP je súhlasné.
Poslanec Mário Bubnič predložil pozmeňovaní návrh. Že na dozornej rade boli dohodnuté
termíny splatnosti do septembra 2022.
Poslanec Peter Jelačič prítomných stručne informoval, Že dozorná rada súhlasila s návrhom
jediného spoločníka (zo zasadnutia bola spísaná zápisnica) a odporuča jedinému spoločníkovi
v súčinnosti s konatel'om PMP začat' pracovať na všetkých spoloěných kľokoch. aby boli
vyrovnané všetky vzájomné finančné záväzky a pohľadávky a odporúča obz v rámci
nevyhnutných kľokov, čo sa týka ocenenia tých investícií, ktoľé má PMP na rozpracovanej
qýrobe predĺŽit'splatnosť pôŽičiek do 30.9.' Všetky znalecké posudky bude znášat'obec, nie
PMP, tedazatial'Žiadne peniaze nie je potrebné PMP prevádzať.Na účte PMP je cca 3.900 Eur.

Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef. Bubnič Maľio. Hollý Michal, Chabada Michal. Iváková Zuzana,
Jelačič Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (0)
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Starosta zhrnul, Že administratívne náklady bude znášať PMP a náklady spojené s úhradou
znaleckých posudkov bude znášať obec. Yeń' Že sa zmestíme do lehoty.

Starosta poŽiadal návľhu komisiu o prečĺtanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal pľítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Maľianke
berie na vedomie
prípľavu zámeľu a postupu vyrovnania a riadnej likvidácie spoločnosti Prvej Mariatálskej
prevádzkovej, s.r.o., sídlom Školska 32,9OO 33 Marianka,IČo: 4623.89O7.

Uznesenie bolo prijaté

Starosta poŽiadal návrhu 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
Dodatok č.4 kZmluve opôŽičke č,.4 zo dňa 28.06.2017, ktorého pľedmetom je predĺŽenie

splatnosti pôŽičky, poskytnutej Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., sídlom Školská 32'90O
33 Marianka do 30.09.Ż022.

Uznesenie bolo prijaté

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o pľečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
Dodatok č.5 k Zmluve opôŽičke č,.3 zo dřnO4.O2.20l5, ktorého predmetom je predĺŽenie

splatnosti pôŽičky, poskytnutej Prvej Mariatálskej pľevádzkovej, s.ľ.o., sídlom Školska 3Ż,9OO
33 Marianka do 30.09.2022.

Hlasovanie poslancov:

Hlasovanie poslancov:

za: (9) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,
Jelaěič Peter, Neumahľ Roman, Poľges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrža| sa: (0)

nepľítomní: (0)

Hlasovanie poslancov:

za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Jelačič Peter, Neumahr Roman,
Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (2) Brestovanský JozeĹ lváková Zuzana
zdrŽal sa: ()

neprítomní: ()
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za: (7) BubničMário, Hollý Michal. Chabada Michal, Jelačič Peter. Neumahr Roman.
Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (2) Brestovanský lozef, Iváková Zuzana
zdľŽal sa: ()

neprítomní: ()

Uznesenie bolo pľijaté

Staľosta poŽiadal návrhu 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
Dodatok č. 6 kZmluve opôŽičke č,.2 uzatvorenej dňa 23.07.2014 a Dodatku č. l zo dňa
12.lŻ.Ż0l4' ktorého predmetom je pľedÍŽenie splatnosti pôŽičky' poskytnutej Prvej
Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., sídlom Školská 32,g0O 33 Marianka do 30.09.022.

Uznesenie bolo prijaté

Staľosta poŽiadal návrhu komisiu o preěítanie návrhu uznesenia. Po pľečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
Dodatok č. 5 k Zmluve o pôŽičke uzatvorenej dňa 29.05.2Ol4. ktorého predmetom je predĺŽenie
splatnosti pôŽičky, poskytnutej Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o.. sídlom Štolska 32.9O0
33 Marianka do 30.09.2022.

Hlasovanie poslancov:
za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal. Jelačič Peter, Neumahľ Roman.
Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (2) Bľestovanský JozeĹ Iváková Zuzana
zdrŽa| sa: ()

neprítomní: ()

Uznesenĺe bolo prijaté

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupĺtel'stvo v Marianke

Hlasovanie poslancov:
za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal' Chabada Michal, Jelačiě Peter' Neumahr Roman'
Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (2) Brestovanský Jozef, Iváková Zuzana
zdrŽal sa: ()

neprítomní: ()
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Hlasovanĺe poslancov:

za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Jelačič Peter' Neumahĺ Roman,
Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (2) Brestovanský JozeĹ Ivĺĺková Zuzana
zdľŽal sa: ()

neprítomní: ()

schval'uje
Dodatok č. 5 k Dohode o zmene závtŁku uzatvoľenej dňa 05.05.20l4, ktorého predmetom je
predĺŽenie splatnosti pôŽičky, poskytnutej Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o., sídlom
Školske 32'90O 33 Marianka do 30.09.2022.

Uznesenie bolo pľijaté

BOD 1I

11. Rôzne, diskusia
Poslanec Máľio Bubnič dal do pozornosti, Že obec by si mohla prenajať od cirkvi garźž, aby
mala kde umiestniť multikáru.

BOD 12

12 Zź*er
Starosta sa pod'akoval všetkým za účast'na zasadnuti obz a ukončil ľokovanie obZ.

Zasadnutie obZ bolo ukončené dřn24.2.2022 o 0l:34 hod.

V Marianke,28.02.2022

Zapisovateľ a prednosta: Katarína

Podpis starostu: Ing. Eugen Jeckel

Michal

ýrJ.

í

overovatelia zápisnice
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