
Zápisnica
z29. rokovania obecného zastupĺtel'stva, ktoré sa uskutočnilo

dňa 28.06.2022 (utorok)
v spoločenskej sále obce na Štrirovej ulici č. 9 v Maľĺanke.

Prítomní poslanci:
Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel,
Sýkora Maroš

Prítomní za obecný úrad:
Jeckel Eugen_starosta, Szabová Katarína_pređnostka,

Ospravedlnení:
Hollý Michal, Iváková Zvzarla, Jelačič Peter a Tomkovičová Katarína-hlavná kontrolórka

Zvukový a obrazový záznam z obZ konaného dňa 28.06.2022 ie verejne dostupný na:
https://www.facebook.com/obecmariankďvideos/56 l 80225 8657488/

Rokovanie obZ sazač,alo dňa28.06.2022 o l7:14 hod.

BOD 1

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

,,starostď'). Uviedol, Že z rokovania sa ospravedlnili poslanci Hollý Michal, Iváková Zllzana,
Jelačič Peter a Tomkoviěová Katarína-hlavná kontrolórka a konštatoval, Že rokovanie je
uznĺĺšaniaschopné. Súěasne pńvítal všetkých prítomných a verejnosť.

BOD 2
2. Vol'ba ělenov návrhovej komisie, vol'ba overovatel'ov a určenĺe zapĺsovatel'a
Starosta infoľmoval,Žezačlenov náwhovej komisie nawhuje poslancov Maroša Sýkoru a Petra
Jelačiěa.

Starosta požiadal pńtomných poslancov o hlasovanie náwhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Maľianke
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Hlasovanie poslancov:

za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges
Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (3) Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter

volí
za členov návrhovej komisie obecného zasfupiteľstva poslancov:
Maroš Sýkora a Michal Chabada.

Uznesenie bolo prĺjaté

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

Následne starosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal pńtomných poslancov o hlasovanie náwhu
uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
volí
za členov overovacej komisie obecného zastupitel'stva poslancov:
Marcel Porges a Mário Bubnič.
Hlasovanie poslancov:

za: (4) Bľestovanský Jozef, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
proti: (l) Sýkoľa Maľoš
zdrža| sa: (l) Bubnič Mário
neprítomní: (3) Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter

Uznesenie bolo prijaté

BOD 3

3. Schválenie progľamu obZ
Starosta uviedol, Že program bol publikovaný a sú zaradené body, ktoré boli aj na
predchádzajricom zasadnutí okrem bodu PredloŽenię účtovnej závierky Prvej Mariatálskej
prevádzkovej, s.r.o., za rok 202l .

Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návrh programu 29. rokovania obZ:
l. Otvoreniezasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, voľba oveľovatel'ov a určenie zapisovateľa
3. Schválenię programu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
6. Interpelácie poslancov
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7. PouŽitie rezervného fondu

8. I. zmena rozpočtu
9. Zmluva o prevode účelovej komunikácie Nad Bednárovým
l0. Schválenie úväzku starostu obce Mańanka a počet poslancov obecného zastupiteľstva obce

Marianky pre volebné obdobie 202Ż _2026
l 1. PredloŽenie účtovnej závierky Prvej Mańatálskej pľevádzkovej, s.r.o., zarok202I
l2. Rôzne, diskusia
13. Zäver

Následne starosta poŽiadal náwhovú 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
progIam 29. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Marianke'
Hlasovanie poslancov:

za: (6) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges
Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (0)

neprítomní: (3) Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačiě Peter
Uznesenie bolo prijaté

Starosta sa opýal pńtomných poslancov, či má niekto otázky alebo návrhy k pľedmetnému
bodu rokovania.

Starosta obce z dôvodu prítomnosti verejnosti, navrhol zmenu poradia bodov rokovania
schváleného programu: bod č. 12 dať za bod č. 6.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie predloŽeného pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (5) Brestovanský lozef, Chabada Michal, Neumahľ Roman, Porges Marcel, Sýkora
Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (l) Bubnič Máńo
neprítomní: (3) Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter

Pozmeňujúci návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora sa opytal, či je možné v návrhu rozpočfu z dôvodu, Že s niektoýni
poloŽkami má problém a niektoré chce podporit' a chce sa vyhnút' tomu, ak nebudú poslanci
súhlasiť s celkovou zmenou rozpočtu, aby neboli zhodené veci zo stola, ktoré chcú podpońt'.
opýal sa, či sa dá bod rozdeliť, alebo sa to musí schválit'ako celok. Či sa to nedá rozdelit'..I.

3

Verejné



zmena rozpočtu", ,,II. zmena rozpočtu". Po diskusii prednostka obce Katarína Szabová
poprosila o prestávku na 5 minút z dôvodu kontaktovania hlavnej kontrolórky Kataríny
Tomkovičovej, aby sa vyjadńla o moŽnom posfupe a moŽnostiach, aby sa nestala chyba.

Starosta obce poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie o prestávke; Za: 6. Starosta prerušil
ľokovanie na 5 minút.

Po prestávke o 17:30 hod. prednostka obce Katarína Szabová vysvetlila, že ak by boli
predloŽené dva body na rokovanie, t. j. I. zmena rozpočtu a II. zmęna rozpočtu aj
s matematickým vyrátaním a so všetkými mateńálmi. Alebo je moŽné výiahnut' jednotlivé
navrhované poloŽky z rokovania - teda by sa o nich nerokovalo a rokovalo by sa o ostatných
poloŽkách návrhu rozpočtu.

Poslanec Jozef Brestovanský navrhol pozmeňovací návrh: doplnit' bod programu Náwh na
zrušenie uznesenia č. 20l ll4-I0 _ Kúpna pozemku na JuŽnú cestu.

Prednosta úradu Katarína Szabová informovala poslancov' Že ju hlavná kontrolórka Katarína
Tomkovičovápožiadala, aby v bode proglamu rokovania,.Kontrola uznesení" informoval, Že

na budúce rokovanie pńpraví návrhy na zrušenie 3 uznesení, ktoré sa spomínali na
predchádzajúcom rokovaní a na ktoré poslanec Peter Jelačič našiel aj čísla uznesení (za čo mu
hlavná kontrolórka ďakuje). Navrhované uznesenie je súčasťou uznesení, ktoré navrhne hlavná
kontľolórka zrušiť.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie predloŽeného pozmeňujúceho poslaneckého náwhu:
Hlasovanĺe poslancov:

za: (3) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máńo, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (3) Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
neprítomní: (3) Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jelačič Peter

Pozmeňujúci návľh nebol prijafý

Nik z prítomných poslancov uŽ nemal návrh na zmenu programu rokovania.

Následne staľosta poŽiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Po prečítaní
uznesenia návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu
uznesenia:
obecné zastupĺtel'sfvo v Marĺanke
schval'uje
pľogIam 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Marianke v zmysle pńjatých pozmeňujúcich
návrhov.

4

Verejné



Hlasovanĺe poslancov:

za: (3) Chabada Michal, Neumahr Roman, Porges Marcel
proti: (0)

z&žal sa: (3) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máńo, Sýkora Maroš
neprítomní: (3) Hollý Michal, Iviíková Zllzana,Jelačiě Peter

Uznesenĺe nebolo prĺjaté

Starosta ukončil 29. rokovanie obZ o l7:36 hod.

V Marianke,0l.07 .2022

Zapisovateľ a prednosta: Katarína Szabová

Podpis starostu: Ing. Jeckel

overovatelia zápisnice:

Marcel
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