Zápisnica
z26. rokovania Obecného zastupitel'stva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23.03.2022 (streda)
v spoločenskej sále obce na Štúrovejulĺci č. 9 v Marianke.

Prítomní poslanci:
Bľestovanský Jozef, Bubnič Mario. Hollý Michal. Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jelačič
Peter, Neumahľ Roman Porges Maľcel, Sýkora Maroš

Prítomníza obecný úľad:
Jeckel Eugen, starosta, Szabová Katarína, prednostka, Tomkovičová Katarína, hlavná
kontrolórka obce

Zvukový aobrazový záznamzobZ konaného dňa 23.03.2022 je verejne dostupný na:
httos ://www.zastunitel stvo

-

anka-ObZ.htm

Rokovanie obZ sa zač,alo dřn 23.03.2022 o

BOD
1.

I

l 7: 10

?

aid=4

55

3

hod

1

Otvorenie rokovania

26. rokovanie obecného zastupitel'stva otvoril a viedol Eugen Jeckel, starosta (ďalej v texte ako

,,Starosta"). Konštatoval. Že rokovanie
prítomných a verejnost'.

je

uznášaniaschopné. Súčasneprivítal všetkých

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

obecné zastupitel'stvo v Marianke

volí
za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov:

Michala Chabadu a Maroša SÝkoru.
Hlasovanie poslancov:
1

Verejné

za: (9) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário,

Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,

JelačičPeteľ' Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté
Starosta určil za zapisovatel'ku Katarínu Szabovú, ktoľá s návrhom súhlasila.

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

Obecné zastupitel'stvo v Marianke

volí
za členov overovacej komisie obecného zastupitel'stva poslancov:

Michal Hollý a Mário Bubnič.
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef' Chabada Michal, Hollý Michal, Iváková Zuzana,Jelaěič Peter,
Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (l) Bubnič Máľio
neprítomní: (0)
Uznesenie bolo pľijaté

BOD 3
3. Schválenie programu obZ
Staľosta uviedol, Že pľogľam bol stanovený už dlhšie a program rokovania je ľovnaký aký bol
navrhnutý na 26. rokovanie.

Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návrh programu 26. rokovania obZ:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, vol'ba overovateľov a určęnie zapisovateľa
3. Schválenie programu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia staľostu o činnosti obecného úľadu
6. Interpelácie poslancov
7. Schválenie posky'tnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske zdruŽenia na rok
2022
8. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihĺiskom
9' Rôzne, diskusia
2

Verejné

l0. Záver
Starosta sa opytal prítomných poslancov. či má niekto ottzky alebo návrhy k predmetnému
bodu rokovania.

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

Obecné zastupitel'sfvo v Marianke
schval'uje
program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Marianke.
Hlasovanie poslancov:

Hollý Michal, Chabada Michal. Iváková Zuzana.
JelačičPeter, Neumahr Roman. Porges Maľcel' Sýkora Maroš
proti: (0)
za: (9) Brestovanský Jozef. Bubniě Mário'

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté
Starosta sa

opýal prítomných poslancov či majú pripomienky. návrhy k programu rokovania.

Starosta navrhol pozmeňujrĺci návrh na zmenu poradia bodov programu: bod č. 6 Diskusia,
bod 9. Interpelácie poslancov, bod Rôzne ako bod l0.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
proti: (0)
zdrŽal sa: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Iváková Zuzana. Jelaěič Peter' Sýkora
Maroš
neprítomní: (0)

Pozmeňujúcĺ návľh nebol prĺjafý

Poslanec Maroš Sýkora navrhol doplniť body progralnu a zmeniť poradie bodov pľogramu
rokovania a rozdelenie bodov programu.
Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúcĺposlanecký návrh programu:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, vol'ba overovateľov a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
3

Verejné

5.
6.
7.
8.
9.

Informácia starostu o činnosti obecného úradu

Diskusia
Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom
Riešenie situácie na ul. Borinská
Interpelácie poslancov
10. Dopravné značenie v obci Marianka
l1. Schválenie poskytnutia dotácii z ľozpočtuobce Marianka pre občianske zdruŽenia na rok
202Ż

l2. Rôzne
73. Zźper
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (8) Bľestovanský Jozef, Bubnič Mário, Chabada Michal, Iváková Zvzana, JelačičPeter,

Neumahľ Roman, Poľges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (l) Hollý Michal,
zdrža| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúcĺ návrh bol pľijaĘ

Poslanec Marcel Porges navrhol poslanecký pozmeňovací návrh: z dôvodu Že Dotácie boli
zaradené pod bodom rokovania Interpelácie presunúť bod Dotácie pred bod Interpelácie, t. j.
bod Dotácie presunút'pred bod Interpelácie.
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Maľcel,
proti: (5) Bľestovanský JozeĘ Bubnič Mário' Iváková Zuzana, JelačičPeter, Sýkora Maroš
zdrža| sa: (0)

neprítomní: (0)

Pozmeňujúci návrh nebol prijafý

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

obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
program 2ó. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Marianke v zmysle prijatých pozmeňujúcich
návľhov'

Hlasovanie poslancov:
za: (8) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Chabada Michal, Iváková Zuzana, JelačičPeter,
Neumahľ Roman, Porges Maľcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
4

Verejné

z&Žal sa: (l) Hollý Michal
neprítomní: (0)

Uznesenie bolo prijaté

BOD 4
4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce uviedla, Že materiál bol predloŽený a stručne informovala o bode
rokovania. Súčasneuviedla, že na minulom rokovaní obZ bolo prijaté uznesenie berie na
vedomie prípravu zámeru a likvidácie spoločnosti, podľa uvedeného uznesenie malo byt'
formulované ako schválenie prípravy zámeru' nie branie na vedomie; alebo to mohlo byt'
uloŽenie prednostke úradu predloŽenie zámeľu.
Starosta poznamenal, Že uznesenie ýkajúce sa Zm|uvy komunikácia Sedmokľáskova a
Zm|wy-zriadenie vecného bremena ulica Veterná neboli ešte podpísané.

Nik

z prítomných poslancov nemal otźuky k predmetnému bodu rokovania.

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po preěítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie poslancov:
za: (9) Brestovanský Jozef. Bubniě Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana.
Jelačiě Peter, Neumahr Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
nepľítomní:(0)

Uznesenie bolo prijaté

BOD

5

5. Informácia starostu o činnostĺobecného úradu
Starosta v záujme toho, aby sa občania dostali k diskusii opät'skrátil svoju správu a vymenoval

heslovite nasledovné uskutočnenéčinnosti:

-

-

Asfaltovanie Karpatskej ulice _ dokončilo sa údolie a Partizánska ulica; necenenie
Stromovej ulice bolo vyššieako sa predpokladalo (ako je v uznesení)
ul.Borinská-Športová
Stľetnutie osobné vo veci STAVEKO
5

Verejné

-

Pracovné rokovanie vo veci JuŽnej cesty _ potreba kontroly uznesenia z ľoku 201 l
Návrh strechy nad archĺvom
Maľiatal taxi-potľeba zmeny cenníka; stále je to dotovaná sluŽba obce pľe občanov
Riaditel'ka ZŠ_ materská dovolenka _ prebiehajú kĺoky na výber; Určenie školského

-

obvodu
Situácia na Borinskej _ samostatný bod tohto rokovania
Brigáda - Upracme si Marianku,2'4.2022
Trvalé dopľavnéznačenie - samostatný bod ľokovania
Vodovody a kanalizácie _ uŽ sa pripravujú podklady+

Starosta poŽiadal návľhovú komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po pľečítaní
uznesenia
poŽiadal
pľítomných
návrhovou komisiou starosta
poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Maľianke
berĺe na vedomie
ústnu informáciu o činnosti ocÚ od posledného zasadnutia oZ.

Hlasovanie poslancov:
za: (8) Bľestovanský Jozef' Bubnič Mĺĺľio,Hollý Michal' Chabada Michal, JelačičPeter,
Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (1) Iváková Zuzana

neprítomní: (0)

Uznesenie bolo pľijaté

BOD 6
6. Diskusia
otvoril bod a dal slovo prítomným občanom.
občania kládli tieto otázky na ktoré starosta obce postupne odpovedal:
p. Gašparovičová - Vodovod na Podhájskej ul.
p. Kolenčík-Znečistenie (takmer pravidelné) potoka, ktoný páchne po splaškoch
(Potočná ul.); Nebezpeěného úseku pľi potoku na Potočnej ulici
p. Čitos - Upozorňovali na zlú komunikáciu zo stavebným úľadom
- ZűŽenej vozovky na Boľinskej ulici pri p. Kováčovi; Kedy bude
p. Šveľčičová
opravený nefunkčný hydrant; nezokruhovanie Borinskej a Športovnej ulice; lokalitu
pod Gaštanom nechat' samostatne
V tomto bode vystúpila pani poslankyňa Zuzana lváková' ktorá na kameru uktuala
dokumentáciu vo veci Borinskej ulice a presne stav popísala.
p. Budzák - Nezabudnutie na občanov Borinskej ulici pľi spracovávaní územnéhoplanu
_ oslovovanie ich-nie ich obchádzanie pri územnom plane; aký je stav pripomienok

-

-

6

Verejné

k rizemnému plánu; nepodmieňovať zokruhovanie Športovejsprejazdnením Borinskej
ul. ; odstránenie neprej azdnosti Borinskej ulice
Starosta obce sa opýtal prítomných občanov. ěi majú nejaké ottaky do diskusie.
Poslanec Maroš Sýkora uviedol, Že sú otŁky od občanov písomne
Starosta (o l9:40 hod.) zdôvodu, Že obZ ľokovalo l20 minút (ľokovacíporiadok obZ) sa
op;ital poslancov. či majú záujem o hlasovanie o prestávke.

Súčasneuviedol. Že písomne zaslané otazky od občanov budú pokračovať po prestávke.
Starosta dal hlasovat'o prestávke. Prítomníposlanci si odsúhlasili prestávku (za:6).

Z neprítomnosti na ďalšom rokovaní obZ sa ospravedlnili poslanci Michal Chabada a Roman
Neumahľ.
Po prestávke poŽiadal starosta pĺínaMaľošaSýkoru o čítaniejednotlivých otŁok od občanov

Po prestávke poslanec Maroš Sýkora postupne prečítalotźnky od občanov, na ktoré starosta
postupne odpovedal.
Išlo o otźuky:

-

_
-

Kedy bude spustená voda na cintoríne?
Kedy budú pristavené vel'kokapacitné kontajnery?
Kedy bude vyúčtovanieodvozu smetí na minulý ľok, keď bol zrušený týždenrlý zvoz?
Aký je stav optiky v obci - Karpatská ul., Panský les, Borinská, Potočná. Lesná?
UŽprevza|a obec Sedmokráskovú ulicu obcou od investora?
Bude vybudovaný chodník a retardér na JuŽnej ceste? Autá a motorky si robia cez túto
ulicu ýchlostnú cestu.
obecný rozhlas _ nie je počuťna všetkých uliciach - dobudovanie? Prípadne aj
zverejňovanie na web toho čo sa hlási?
MoŽnost'osadenia online kamery na zbernom dvore-biodvore?
Chodník a cyklotrasa zo Záhorskej
Plán s billboardami pri Marialande a JuŽnej ceste? Sú v strašnom stave; Súčasneaj dva
panelové valce.

oprava JuŽnej cesty (Na ovsisku) smerom na Sedmokráskovú ulicu
prepadnutá.

-

tá časťčo je

Čo robit'so separovaným papierom ked' je plný zberný dvoľ?
Chodník do Záhorskej
Verejné osvetlenie Višňová ul.
Žiadosť na URSo ohl'adom prepisu elektrických sieti na niektorých uliciach od
developera na ZSE
Umiestnenie zrkadla na kriŽovatku _ výjazd z Bystrickej pri ihľisku pod cintorínom _
pri dome je vysoký neprehľadný plot, ktorý bráni v rozhľade
Aktuálna činnosťstavebného úradu-nie je kontakt na nového pracovníka
Vyworenie samostatnej podstránky Zbemý dvor s informáciami?
7

Verejné

-

Plánuje sa prepojenie Agátovej ulice a JuŽnej cesty?
Sledovanie rokovaniaobZ a kde moŽnosť písaťpríspevky?
Vedenie obecného vozidla _rýchlajazda?
Myslíte si, że za všetok bordel v obci môŽu zlí poslanci?

Keby bude realizovaná kanalizácia na konci Lesnej ulice?
Ubytovanie občanov z Ukrajiny

Stľetnutie utečencov obcou?
Starosta obce postupne odpovedal na jednotlivé otźuky'

BOD

7

7. Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod

ihriskom

Starosta obce stručnę uviedol bod rokovania. TieŽ informoval , Že k tomuto bodu rokovania sa
uskutočnilo pľacovné rokovanie, na ktorom bol prítomný aj p. Raninec (inŽiniering investora).

Uvedená komunikácia, ktoľúvybuduje súkľomnýinvestor, bude odovzdaná obce a bude slúŽiť
ako miestna komunikácia pre prejazd všetkým občanom Marianky, t. j. teleso cesty po skončení

výstavby bude prevedené do majetku obce.
Staľosta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.

Diskusia bola veľmi Živá. Staľosta uviedol, Že dotknutí občania (napr. p. Slovak) budú musiet'
vypustiť čast'svojich pozemkov na mięstnu komunikáciu - forma kúpi časti pozemku obcou.
V diskusii poslanci poukŁali na skutočnosť,Že v,,prvom" návrhu uznesenia, ktorý je uvedený
v dôvodovej správe, nie sú správne uvedené paľcelnéčísladotknutých pozemkov (správne mali
byť uvedené pozemky, ktoré sú pod ihriskom _ ktoré sú vlastníctvom obce) a poŽiadali
o dopracovanie uvedeného materiálu. Súčasneposlanci poukŁali, Že k,,ceste" na parc. č.:
833127 nie je v súčasnostivybudovaná žiadna cesta. V diskusii na otázku poslanca p.
Brestovanského starosta uviedol, Že obe zmluvy pripľavil obecný právnik, pričom p. Yuľiv text
zmlúv, ktoré boli pľedloŽenéna ľokovanie obZ odsúhlasil. TaktieŽ bolo hlavnou kontrolóľkou
uvedené' Že je vhodné mať spracovaný na parcely, ktoľésú vo vlastníctve obce geometrický
plán k výstavbe cesty,,pod ihľiskom".
V ľámci diskusie bolo 7 poslancov za moŽnosť vystúpenia p. Yuriva a p. Raninca, ktorí bližšie
ozrejmili svoje plány a zámery výstavby a taktieŽ odpovedali na otźzky poslancov.
Starosta po diskusii stiahol tento bod z ľokovania obZ.

Vzhľadom na pokročilíčas (22:40 hod.) starosta navrhol moŽnost'preľušenia rokovania.
Starosta dal návrh na moŽnosť pokĺačovaniaľokovania dňa 28.3.2022.
V diskusii uviedol poslanec Michal Hollý preľušit'rokovanie. Starosta uviedol dátum ďalšieho
rokovania na 28j .2022.
Poslanec Maroš Sýkora uviedol, že nemá problém rokovať ďalšej.
Poslankyňa Zuzana Iváková sa vzdala svojich interpelácií.
8

Verejné

Starosta dal návľh na prerušenie rokovania26. zastupitel'stva ajeho pokačovanie navľhol na
deň 28.3.2022 o 17:00 hod. v sále obecného úradu:

Hlasovanie poslancov:
za: (2) Hollý Michal, Porges Maľcel
proti: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário. Iváková Zuzana,Jelačič Peter. S ýkora Maľoš
zđrŽalsa: (1)

neprítomní: (2) Chabada Michal, Neumahr Roman

Uznesenĺe nebolo prijaté
Po hlasovaní opustili rokovaciu sálu poslanci Michal Hollý a Marcel Porges
Starosta dal hlasovat'o 5 minútovej prestávke, pričom za bolo 0 poslancov, proti 0 poslancov a
zdrżali sa 4 poslanci.

Súčasnerokovaciu sálu opustila prednostka a zapisovatel'ka Katarína Szabová.

BOD

8

8. Riešenie situácie na ul.

Borinská

Bod rokovania otvoril starosta obce a opýal sa prítomných poslancov. čo chcú k tomuto bodu
rokovania predostrieť (bod rokovania bol zaradený na rokovaní. a neboli k nemu pľedloŽené
Žiadne podklady). Poslankyňa Zuzana lváková uviedla, Že k bodu rokovania majú poslanci
pripravený návrh uznesenia.
Starosta uviedol, Že pokial'nemajú poslanci návrh na diskusiu môŽu preěítat'návrh uznesenia.
Poslanec Jozef Brestovanský uviedol, Že diskusia k tomuto bude uŽ počas tohto rokovania
prebehla, preto nie je diskusia uŽ k tomuto bodu potrebná.
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

źiada
starostu obce, aby preveril právny vzt'ahna účelovú.resp. miestu komunikáciu Boľinská na paľ.

čísle:E 379lA380 apodnikol všetky právne kroky na vysporiadanie danej veci azabezpeěit'
bezpečnosťvjazdu sanitiek, poŽiarnych jednotiek a vozidiel navývoz splaškových vôd
Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário. Iváková Zuzana, Jelaěič Peter, S ýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Maľcel
Uznesenie bolo prijaté
9

Verejné

BOD

9

9. Inteľpelácie poslancov

Poslanci na úvod uviedli, Že savzdávajú tohto bodu rokovania _ nemajú Žiadne interpelácie.

BOD 10
l0. Dopravné značenie v obci Marianka
Predkladatel'om tohto bodu rokovania bol poslanec Maľošom Sýkorom.
Poslanec Maroš Sýkora poŽiadal staľostu obce o namontovanie dopravného značenia tak, ako
ich odporučal dopľavný policajt a stiahol uvedený bod z rokovania obZ.

BOD
11.

11

Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občĺanskezdruženia na

rok2022
Bod rokovania otvoril starosta a na plátno premietol návrh čerpania.
PoŽiadal poslancov o návrhy.
Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupĺtel'stvo v Maľĺanke

schval'uje
dotáciu na rok 2022nazźklade VZN č. 712016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka
pľe Spolok Permon Marianka vo výške l.220 Euľ.

Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozeť, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, JelačičPeter, Sýkoľa Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman' Porges Marcel

Uznesenĺe bolo pľijaté

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

obecné zastupitel'stvo v Maľianke
schval'uje
dotáciu na rok 2022 na ziíklade VZN č. 712016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka
pre oZ Marianski senioľi vo výške l.000 Eur.
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Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Ivĺĺková Zuzana, JelačičPeter, S ýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (0)
neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman' Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté

Staľosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupĺtel'stvo v Marianke
schval'uje
dotáciu na rok Ż022 na základe VZN č. 712016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka
pľe obecný športový klub Marianka v Marianke vo výške 9.200 Eur.
Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário. Iváková Zuzana, JelačičPeter, S ýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman' Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o preěítanie návrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
dotáciu na rok 2022nazáklade VZN č. 7120|6 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka
pľe Miestny spolok Slovenského Červeného kríŽa v Marianke (MS SČK), Marianka vo výške
500 Eur.

Hlasovanĺe poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozef, Bubnič Mario. Iváková Zuzarla, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (a) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté

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

IL
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dotáciu na rok 2022 nazáklade VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka
pľe Miestny odbor Matice Slovenskej Marianka vo výške 300 Eur.
Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský Jozeť' Bubnič Mario, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter, Sýkora Maroš

proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Maľcel

Uznesenie bolo prĺjaté

Starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po preěítaní uznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
Obecné zastupĺtel'stvo v Marĺanke
schval'uje
dotáciu na rok 2022na zaklade VZN č. 712016 o poskytovaní dotácii zrozpoětuobce Marianka
pre Chorus Augustini vo qýške 600 Eur.
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário' Iváková Zuzana, JelačičPeter

proti: (0)

(l) Sýkoľa Maroš
nepľítomní:(4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel
Uznesenie bolo prijaté
zdrŽa| sa:

Staľosta 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

dotáciu na rok 2022 nazáklade vZN č. 7/20|6 o poskytovaní dotácii z ľozpočtuobce Marianka
pre 8PR s.r.o vo výške 3.000 Eur.

Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mario, Iváková Zuzana, JelačičPeter, Sýkora Maroš
pľoti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (4) Hollý Michal, Chabada Michal, Neumahĺ Roman, Porges Marcel

Uznesenie bolo prijaté

L2
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12. Rôzne

Uviedol, Že nebol navrhnuý žiadny materiál na rokovanie a nik nemal z prítomných poslancov
žiadne otázky ani pripomienky.

BOD 13
13,Záyer
Staĺosta ukončil rokovanie obZ.

Zasadnutie obZ bolo ukončené dřn23.03.2022 o 23:06 hod.

V Marianke,28.03.2022

Zapisovatel' a prednosta: Katarína Szabová

Podpis starostu:

Eugen Jeckel

overovatelia zápisnice:

Michal Holl{
Mário Bubnič
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