Zápisnica
z 25. rokovania obecného zastupĺtel'stva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 09.03.2022 (streda)
v spoločenskej sáte obce na Štúrovejulĺci č. 9 v Marianke.

Prítomní poslancĺ:
Brestovanský Jozef' Bubnič Mĺirio, Hollý Michal, Chabada Michal, JelačičPeter, Porges
Marcel, Sýkora Maroš
Prítomníza obecný úrad:
Jeckel Eugen, starostą Szabová Katarína, pľednostka, Tomkovičová Katarína, hlavná
kontrolóľka obce

ospravedlnená:
Iváková Zvzana, Neumahĺ Roman

Zvukový aobrazový záznamzobZ konaného dňa 09.03.20Ż2 je verejne dostupný na:
https ://www.zastupitelstvo.

slďMarianka-M iZ. htm l ?aid=45 47

Rokovanie obZ sazač,a|o dňa 09.03.2022 o l7:l0 hod.

BOD 1
1. otvorenĺe rokovania
25. rokovanie obecného zastupiteľstva otvoľil a viedol Eugen Jeckel, staľosta (ďalej v texte ako

,,starostď'). Nasledne uviedol, Že sa z rokovania ospravedlnili poslanci: Zvzana Iváková
a Roman Neumahĺ. Konštatoval, Že rokovanie je uznášaniaschopné. Súčasneprivítal všetkých
prítomných, aj verejnost'.

BOD 2
2. Vol'ba ělenov návrhovej komisie, vol'ba overovatel'ov a určenie zapĺsovatel'a
Starosta informoval, že za členov návrhovej komisie nawhuje poslancov Michala Chabadu a
Maroša Sýkoru.
Starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:

Obecné zastupitel'stvo v Marianke

volí

1

Verejné

za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov

Michala Chabadu a Maroša Sýkoru.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Brestovanský Jozef' Bubnič Miírio, Hollý Michal, Chabada Michal, JelačičPeter,
Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) IvákováZuzana, Neumahr Roman

Uznesenie bolo prijaté
Starosta určil za zapisovateľku Katarínu Szabovú, ktorá s návrhom súhlasila.
Starosta uviedol, Že za overovateľov sa pľihlásili poslanci Marcel Porges a Michal

Hollý

Následne starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu 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 zastupiteľstva poslancov:
Marcela Porgesa a Michala Hollého.

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, JelačičPeter, Porges Marcel
proti: (l) Sýkora Maroš
zdržal sa: (l) Brestovanský Jozef
neprítomní: (2) IvákováZuzana, Neumahľ Roman
Uznesenie bolo prijaté

BOD 3
3. Schválenie progľamu ObZ
Starosta uviedol, Že program bol publikovaný uŽ dlhšie a program rokovania je rovnaký aký
bol navrhnutý na 25. rokovanie.
Starosta sa opýal prítomných, či má niekto oÍźukyk predmetnému bodu rokovania.
Poslanec Maroš Sýkora uviedol, Že nerozumie nepodpísaniu uznesenia starostom. Následne
starosta vysvetlil dôvody nepodpísania predmetného uznesenia (nehlasovanie o vypustení
kapitálových poloŽiek _ rezervného fondu) .
Na rokovanie predloŽil starosta nasledovný návľh programu 25' rokovania obZ:
otvoľeniezasadnutia
2. Vol'ba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovatel'a
3. Schválenie programu obZ
4. Kontrola plnenia uznesení

l.

2

Verejné

5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
6. Interpelácie poslancov
7. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na zák|ade
8.
9.

ć'.202ll2-l7

Uznesenia

Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti zarok202l

zarok202l
l0.Návrh Zmluvy ospolupráci uzatvorenej medzi obcou acirkvou
l.
l2.

1

l3.
14.

|5.

Správa HK z kontroly dotácií

- humanitárna pomoc
Ukrajine
Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2023-2024
Schválenie poskynutia dotácii zrozpočtu obce Marianka pre občianske zdrużenia na rok
202Ż
Výstavba miestnej komunikácie v lokalite pod ihriskom
Rôzne, diskusia
Záver

Staľosta poŽiadal návrhu komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
program 25. zasadnutia obecného zastupitel'stva v Marianke.
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mario'

Hollý Michal, Chabada Michal, JelačičPeter'

Porges Marcel
proti: (0)
zdrŽal sa:

(l) Sýkora Maroš

neprítomní: (2) Ivákov á Zuzana. Neumahĺ Roman

Uznesenie bolo prijaté
Starosta sa opytal prítomných poslancov či majú pľipomienky, návrhy k programu rokovania'

Nik z prítomných poslancov nemal Žiadne pripomienky k návrhu programu.

BOD 4
4. Kontrola plnenĺa uznesení
Hlavná kontrolórka obce uviedla, Že mateńál bol predloŽený a stručne informovala o bode
rokovania. Informovala, Že kontľolu uznesení z posledného rokovaniaobZ predloŽí na ďalšom
rokovaní obZ. Súčasnevyzvala prítomných poslancov o ich otŁky.
Starosta poznamenal, Že uznesenie ýkajúce sa Zmluvy - zriadenia vecného bremena voči
ZSDIS nebolo ešte podpísané' pričom partnerovi bola zaslaný výzva na podpis zmluvy.
Nik z prítomných poslancov nemal otźzky k pľedmetnému bodu rokovania.

3

Verejné

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Brestovanský Jozef, Bubnič Mario, Hollý Michal, Chabada Michal, JelačičPeter,
Porges Marcel, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (2) IvakováZuzana, Neumahľ Roman

Uznesenie bolo pľĺjaté

BOD 5
5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
Starosta informoval pľítomnýcho najdôleŽitejších bodoch, a to:

-

-

Hromadná prihlášky prípojok vodovodov na Karpatskej ulici _ spolupráca s BVS
Stave znaleckého posudku na vodovod vybudovaný spoločnost'ou STAVEKO

Uskutočnenom predbeŽnom emailovom súhlase poslancov vo veci vyčlenenia
finančných pľostriedkov na humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukľajiny a stretnutí
s Katolíckou chaľitou v Marianke
Pokľačovaníasfaltovania Karpatskej ulice
Rokovaní s obyvatel'mi Pol'nej ul.

Starosta otvoril diskusiu.

Poslanec P. Jelačičuviedol, Že očakával viac v správe starostu, akoby išlo o čítanienadpisov,
ale viac sa o činnosti nedozvedeli.
Poslanec M. Sýkora inťormoval' že na pracovné rokovania nemajú občania prístup, preto
správou neinformuje iba poslancov, ale aj občanov.
Staľosta uviedol, Že vybavuje veci okolo vodovodov a pod. a bude informovať vŽdy viac
o činnostiach, ked'budú veci viac pľebiehat'alebo budú ukončené.
Starosta poŽiadal návrhu komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návľhovou komisiou staľosta poŽiadal pľítomnýchposlancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Maľianke
berie na vedomie
ústnu informáciu o činnosti ocÚ od posledného zasadnutia oZ.
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Bubnič Mário,

Hollý Michal, Chabada Michal, Porges Marcel,

proti: (0)
4

Verejné

zdrŽa| sa: (3) Brestovanský Jozef, JelačičPeter, Sýkora Maroš
neprítomní: (2) Ivakov źt Zt:zaną Neumahľ Roman

Uznesenie bolo prĺjaté

BOD 6
6. Interpelácĺe poslancov
Starosta poŽiadal o otazky poslancov:

Poslanec Maroš Sýkora:

-

Stav vodovodu

- STAVEKO.

Poslanec MĺĺrioBubnič :
List od obyvatel'ov Borinskej ulice

_

- pitná voda.

Poslanec Maroš Sýkora:

-

_

Znalecký posudok na vodovod Borinská

-

môŽe byt' k dispozíciípre poslancov.
je
Starosta: ťrnálna veruia nie
ešte vypracovaná.
Vodovod na Špoĺtovejul. - má stavebné povolenie

Poslanec Peter Jelaěiě:
Ide o stavbu (vodovo Špoľtová),ktoru uskutočnila obec. Ak áno, tak ide o čiernu stavbu.

-

Poslanec Maroš Sýkora:

-

obec má uloŽenú v zemi rűru, za ktoru zaplatila, ale nemôŽe ju pouŽívat'. Podl'a

-

poslanca niekto spôsobil škodu.
Dopravné značenie v dolnej časti Marianky, kedy budú osadené?
Studňa na ihrisku

Poslanec MĺłńoBubnič

oplotenie ihľiska _ zachytátva sa zver do sieti; osadenie pletiva na stípy, ktoré sú

osadené
Pitná voda na ihrisku
Poslanec Maľoš Sýkora:
Stav pozemkov na ihľisku vo veci ASPAG

-

Poslanec Mĺá.rio Bubnič:

-

- v minulosti bolo

moŽné odkúpiť

-

obec na v minulosti chcela mimosúdne dohodnút' _
nestalo sa - na pracovnom rokovaní v minulosti bola táto téma o kúpe prerokovávaná,
ale nikdy nebola zaradené na rokovanie obZ.

ozrejmil vo veci ASPAGU

Poslanec Jozef Brestovanský
5

Verejné

Ako boli alebo budú vyplatení občania v srivislosti starostovým zrušenímýŽdňového
vývozu od 0l.07.20Żl (aby to neboli zrea|izované tak, ako to máme uvedené v tabuľke

Prílohe č. 2 _nebolo dobrovoľnénezrealizovanie v'-ývozu) _ odpoveď poŽiadal písomne
Dom smútku _ zanedbaný stav
StoŽiar na ihrisku _ mal by byt'vŽdy prítomný spľávca majetku pokial'prebiehajú nejaké
činnosti na ňom
Kanalizácia zo Štúrovej_ kde je napojená
Poslanec Mário Bubnič:

Kanalizácia Štúrová_ v minulosti bol daný verejný prísľub stavebníka, Že sa občania
budú môct'pripojiť za l Sk
Poslanec Jozef Brestovanský:

-

Mateľiály na rokovanie

- zverejniť pre

verejnosť

Poslanec Peter Jelačič:

-

Pozválrka na rokovanie - vhodnost'spolupracovat's poslancami
PMP _ zna\ęcje vybľaný?
Defibrilátory
Pozemok na kontajner - kedy sa zistilo, Že je ho potrebné upraviť

Parkovanie súčasnejkosačky
Domy na Sedmokráskovej ul.
Búchanie cestných panelov na Štúrovejul.
Vodovody vs. Cyklotrasa - ktorá je priorita väčšia?
odstránenie prekáŽky na ceste Borinská ul.

Poslanec Jozef Brestovanský:

-

Kanalizáciana Poľnej ul. samospádom _ bol tam problém

Poslanec Peteľ Jelačič:

Kolaudácia kanalizácie Štúrovaul. - kľoky obce _ konzultáciu poskytuje AK Mandelík?
Poslanec Mário Bubnič:

-

Cesta Na Tálkoch _ súkromná alebo obecná?
Kolaudácia Bystrickej ul. -je dokončená?

Poslanec Maroš Sýkoľa:

-

-

ul. Na Tálkoch je súkľomná cesta _ prečo dopravné značenie osadila obec? Kto dal
pokyn?
Stav pozemkov na ihrisku vo veci ASPAG (ešte stále je ponúknutá cena na kúpu zo
strany ASPAGU podľajeho názoru prijateľná)
ul. Borinská _ odstránenie stavby
6

Verejné

Počas interpelácií (v časti) neboli prítomní v sále poslanci Michal Hollý a Marcel Porges.
Starosta (o 19:19 hod.) zdôvodu, Že obZ rokovalo l20 minút (rokovací poriadok obZ) sa
opýtal poslancov, či majú záujem o hlasovanie o prestávke. Prítomníposlanci si odsúhlasili
prestávku (za:6).
Počas prestávky sa ospravedlnil z rokovania poslanec Michal Chabada.

BOD

7

7. Správa hlavnej kontrolórky

č.20Żll2-l7

z

kontroly vykonanej na základe

Uznesenia

Hlavná kontrolórka obce uviedla. Že materiál bol pľedloŽený a stručne informovala o bode
rokovania. Súčasneuviedla. Že ide o dokument, ktorym sa riadia občania a uvedené VZN je
tieŽ napadnuté prokurátoľom. Apelovala na starostu a poslancov. Že voči občanom je predmetná
vec zmätoěná. V prípade. Že sa občania voči VZN ozvu; môŽe byt' spôsobená škoda.
o prípadnej škode samozrejme rozhodne iba súd. TaktieŽ poukázala na to. Že proces prijímania
bol neštandardný a v zápisnici nebol uvedený skoršídôvod platnosti vo verejnom záujme.
Starosta _ predostrel plán rokovaní pracovných a zastupiteľstva a taktieŽ informoval. Že bude
predkladat' na rokovanie predmetné VZN.
Poslanec Jozef Brestovanský sa opýal hlavnej kontrolórky' či môŽe starosta zasahovat' do
znenia VZN?

Hlavná kontrolórka poŽiadala prítomných. že musí prísťk zhode. v opačnom prípade budú
trpiet'iba občania.
Poslanec Mário Bubnič sa opytal, či je teda VZN stále platné? Hlavná kontrolórka a starosta
uviedli, Že VZN je stále platné; pokiaľ nerozhodne súd.
Poslanec Jozef Brestovanský uviedol, Že by bolo vhodné, aby boli VZN prerokovávané ešte
pred vyvesením.
Poslanec Peter Jelačiě uviedol. Že jediný kto mohol správoplatniť VZN bol starosta obce.
Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej na základe uznesenia ě. 202112-17 - z
rokovania obecného zastupiteľstva v Marianke konaného dňa 25.3.20Ż| .
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máĺio, Hollý Michal, Jelaěič Peter, Porges Marcel,

Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman
Uznesenie bolo prĺjaté
7

Verejné

BOD 8
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2022
Hlavná kontrolóľka obce uviedla, Že mateľiál bol predloŽený a stručne informovala o bode
rokovania. SúčasnevyzvaIa pľítomnýchposlancov o ich prípadne otŁky.
Nik z prítomných poslancov nemal otźuky k pľedmetnému bodu rokovania.
Staľosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po pľečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal pľítomnýchposlancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
berĺe na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti kontľolóra obce Mariankazarok202l.
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský JozeĹ Bubnič Mario,

Hollý Michal, JelačičPeteľ, Porges Marcel,

Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Uznesenie bolo pľijaté

BOD

9

9. Správa

HK z kontroly dotácií za rok202|

Hlavná kontrolórka obce uvied|a, Že materiál bol predloŽený a stľučneinformovala o bode
rokovania. Informovala, Že v správe uviedla pouŽitie finančných prostriedkov, tak ich
vyúčtovalijednotlivé združenia. Poďakovala všetkým občianskym zdruŽeniam v zlepšení
spôsobu vyúčtovaní,v ktoých boli formálne odstránené chyby z minulosti. Sričasne vyzvala
prítomných poslancov o ich otázky.
Poslanec Maroš Sýkora sa dopytoval, či Chorus Augustini správne vyúčtovaladotáciu - či je
koncertná činnosťa oprava organu to isté. Podl'a jeho názoru konceľtná činnost' sa môŽe
uskutočniť napr. aj klavírom a oprava organu a koncertná činnosťsú dve rozdielne veci. Hlavná
kontrolórka uviedla, Že je čerpanie v poriadku, lebo je to súčasťoukoncertu a organ je hudobný
nástroj. Poslanec Marcel Poľges uviedol' Že organ
Augustini.

je

prenosný

a

vlastníkom je Chorus

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
berie na vedomie
Správu hlavnej kontľolórky z kontroly účelovostičerpania nenávratných finančných
pľostriedkov (dotácií) poskynutých obcou v súlade s VZN č. 712016 zdruŽeniam a
spoločenským organizáciám za rok 202| .

I
Verejné

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, JelačičPeteľ, Porges Maľcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)

zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana. Neumahr Roman
Uznesenie bolo prijaté

BOD
10.

10

Návľh Zmlurry o spolupráci uzatvoľenej medzi obcou a cirkvou - humanitáľna pomoc

Ukrajine

Starosta obce otvoril bod ľokovania. Uviedol. Že súčasťoudôvodovej správy je aj návľh
Zmluvy, ktorú pripravil ZMOS ako pomôcku pre obce a uvádza aj spôsob účtovaniaa
financovania. Zmluva bola taktieŽ prerokovaná s pátrom Michalom a pátľom Marekom.
Uviedol, Že emailovej komunikácií sa zhodli poslanci a starosta na finaněnej pomoci vo výške
5.000 Eur.
Poslanec Maroš Sýkora uviedol' či je moŽné finaněne pomôcť aj iným občanom' organizáciám.

Prednostka vysvetlila moŽnosti a podmienky financovania organizácií a jednotlivcov
a moŽnosti detí navštevovať MŠa ZŠ.V diskusii prišlo k zhode akejkoľvek potľeby pomoci
utečencom z Ukrajiny.

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecné zastupitel'stvo v Marianke
v súlade so zákonom ě. 583/2004 Z. z. o rozpoětových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a v súlade so zákonom č.
36911990 Zb. o obecnom zriadení
schval'uje
predloŽené znenie Zmluvy o spolupráci medzi obcou Marianka a Rímskokatolíckou cirkvou,
farnosťou Marianka, na základe ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné
prostriedky v objeme 5 000 Eur z ľozpočtu obce, a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia
humanitárnej l<rízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v
súvislosti so zabezpečovanímzákladných Životných potrieb občanov Ukrajiny' ktorí utekajú
pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útoěiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukľajine a splnomocňuje starostu
na uzavretie tejto Zmluvy.
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário,

Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Maľcel,

Sýkora Maroš
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proti: (0)
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Uznesenie bolo prijaté

BOD II
11. Návrh programovóho rozpočtu na roky 2022-2023-2024
Starosta obce otvoril bod rokovania. Uviedol dôvod nepodpísania Uznesenia prijaté na obZ
konanom dna23.2.2022.TaktieŽ navľhol zmeny do rozpočtu, ktoré boli z jeho strany potrebné
do návrhu rozpočfu zapracovať.

Počas diskusie hlavná kontľolórka obce spľesnila a presne uviedla formálne skutočnosti
(matematicky ľozpočetbol navrhnutý v poriadku), ktoré vznikli na predchádzajúcom rokovaní
obZ pri rokovaní bodu ,,Návrh programu rozpočtu ...". Súčasneuviedla, akým spôsobom je
moŽné túto skutočnosťnapravit'a dostať do legitímneho stavu. V diskusii si poslanci ozľejmili
d'alšípostup v tomto bode rokovania a vzájomne si vysvetlili d'alšie moŽnosti (právo veta) pri
tomto bode rokovania a zhodli sa na tom, Že sazapracujuzapomoci

hlavnej kontrolóľky návrhy

na Zmeny' ktoré boli rokované na poslednom zasadaní obZ. Po diskusii starosta stiahol ním
navľhnuté zmeny do rozpočtu, ktoré uviedol v úvode tohto bodu rokovania.
Po vecnej diskusii starosta poŽiadal o prečítanieposlaneckých pozmeňujúcich návrhov.

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: ZníŽiťdařl znehnuteľností
znižiťzo l60.000 na l30.000, rozdiel je 30.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návľhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý
Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: Daň z uŽívania verejného
priestľanstva zníŽiťpoloŽku o 4'000 Eur na l.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĹ Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš

proti: (2) Hollý Michal, Porges Maľcel
zdrżal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľĺjatý
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Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh: ostatné poplatky zníżíťo
10.000 Eur na sumu 5.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubniě Mário. JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prijatý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: BeŽné príjmy obce zmeniť
zo sumy 1.758.839 na sumu 1.649.339 Eur.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozeť, Bubnič Mário, JelačičPeter. Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal. Iváková Zuzana,Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý

Poslanec Maroš Sýkora na strane výdavkovej - prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh:
Členstvo v zdruŽeniach, beŽný transfér občianskym zdruŽeniam navrhujeme korigovať
z plánovaných 20.600 Eur na l5.820 Eur. Úspora predstavuje 4.780 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mario, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel

zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal. Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prijaty

Poslanec Maroš Sýkora preěítal pozmeňujrĺci poslanecĘ návrh: Právne sluŽby navrhujem
zníŽiťso sumy 35.000 Eur na l0.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĘ Bubnič Máľio, JelačičPeter. Sýkora Maľoš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Maľcel
zdrŽa| sa: (0)
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nepľítomní:(3) Chabada Michal, Iváková Zuzana' Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: v poloŽke Hospodĺĺrska
správa Výdavky VS-obce-Ú dĺŽbabudov priestorov a objektov navrhujeme navýšenie na sumu
15.000 Eur.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mario, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel

zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návľh bol prijaty

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: vpoloŽke 5.3.l' Verejné
osvetlenie - údrŽba verejného osvetlenia sumu 25.000 zníŽiťna sumu 20.000, úspora
predstavuje 5.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš
pľoti: (2) Hollý Michal, Porges Maľcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkoľa prečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: v poloŽke odpadové
hospodaľstvo Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v poloŽke odpady, kompostáreň, nálepky
a čipy sumu 2.300 zníŽit'na0.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrża| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Ir,áková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľijafý

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujrici poslanecĘ návrh: v poloŽke Vysýpanie
a evidencia je suma l.800 Eur zníŽit'na0.
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Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujr]ceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário. JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrža| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal. Iváková Zuzana.Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: v poloŽke Komunikácie Cestná doprava_údržba miestnych komunikácií z rozpočtovaných 29'000 Eur navrhujeme
zniženie na l5.000 Eur, úspora prestavuje l4.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Ivfüová Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúcĺ poslanecĘ návrh: v poloŽke 8.3 Jedáleň ZŠ
a MŠdoplniť poloŽku príplatky za nadčasy 2.000 Eur, doplnit' pľacovnéoblečenie 500 Eur.
Spolu teda 2.500 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĹ Bubnič Mário, JelačičPeter. Sýkora Maroš
proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel

zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúcĺ poslanecký návrh bol pľijatý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecĘ návrh: v poloŽke 9.. 9.l. Podpora
športu v obci zv'ýšiťz l.000 Eur na 3.000 Eur. Navýšenie predstavuje 2.000 Eur.

Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mario' Jelaěič Peter, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdrŽal sa: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prĺjatý
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Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: v poloŽke l3 Administratíva
Výdavky VS-obce-odmeny na základe dohôd o vykonaní práce zo sumy 27.000 zníŽiťna srrmu
l0.000 Eur. Úspora predstavuje 17.000 Euľ.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanĺe poslancov:
za: (4) Brestovanský JozeĘ Bubnič Mário, Jelačiě Peter, Sýkoľa Maroš
pľoti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrža| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prijatý

Poslanec Maľoš Sýkora prečítalpozmeňujrĺci poslanecĘ návrh: poloŽka BeŽné výdavky po
týchto zmenách teda klesne z pôvodnej sumy l .580.794 Eur na sumu 1.636.414 Eur.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanĺe poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkoľa Maroš

proti: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Maroš Sýkora pľečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: všetky kapitálové výdavky
zníŽiťna 0, menovite:
- rekonŠtrukciaveĘnéhoosvetlenia,
- multikara,
- traktor,
- kosačka,
- revitalizáciaškolskéhoihriska.
- rekonštrukcia elektrických rozvodov,
- projektovédokumentácievšeobecne,
- dvere do sály,
všetky zníŽiťna0.
Zo sumy 176.500 zníŽit'na0.
Hlasovanie poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maľoš

proti: (2) Hollý Michal, Porges Maľcel
zdrżal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Ivtĺková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návľh bol prijatý
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Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujrici poslanecĘ návrh: do kapitálových výdavkov
navrhujem zaradíť:
Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodu prípadne kanalizácie
menovite pre ulice Podhájska. Partizánska, Stromová. Potočná' Pol'ná, horná časť
Štúrovejv sume 24.000 Eur,
Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy archívu v sume l0.000 Euľ"
Dvere do spoločenskej sály v sume 3.500 Eur,
Rekonštrukcia Potočnej ulice pri studničke sv. Pavla 30.000 Eur,
Rekonštrukcia Stromovej ulice 40.000 Eur,
2 ks defibrilátora 3.500 Euľ.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:

-

-

za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário,

Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Marcel.

Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal' Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návrh bol prĺjaty

Poslanec Maroš Sýkora preěítal pozmeňujúci poslanecĘ návrh: poloŽku Kapitálový výdavky
teda navýšiťna sumu l l l.000 Eur. To je súčetkapitálových výdavkoch. ktoľésa schválili.
Následne staľosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário,

Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Maľcel.

Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana. Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý

Poslanec Maroš Sýkora prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: navrhujeme poloŽku
príjmovéFinaněné operácie upraviť zo sumy l76.500 Eur na sumu l l l.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef' Bubnič Mário,

Hollý Michal, JelačičPeter' Porges Marcel,

Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumafu Roman

Pozmeňujúci poslanecĘ návľh bol prijafý
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Poslanec Maroš Sýkoľa prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh na zźlklade prijatých
pozmeňovacích návrhov sa rozdiel v rozpočte mení z 545 Eur na 12925 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návľhu:
Hlasovanĺe poslancov:
za: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, JelačičPeter, Sýkora Maroš
proti: (0)

zdĺža|sa: (2) Hollý Michal, Porges Marcel
neprítomní: (3) Chabada Michal' Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijafý

Poslanec Michal Hollý mal návrhy na ďalšie pozmeňujúce poslanecké návrhy.

Poslanec Michal Hollý prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: v kapitálových výdal,koch
navľhujem doplnit'výdavky spojené s vypracovaním znaleckých posudkov STAVEKO, Južná
cesta, kanalizácia Štúrovavo výške 3.000 Eur.
Hlavná kontrolórka uviedla, Že tieto výdavky idu zbeŽného rozpočtu nie zkapitálového
výdavku (bolo to prekonzultované z audítorkou obce) _ znalecký posudok jebeŽný výdavok,
nie je to projektová dokumentácia.
Poslanec Michal Hollý stiahol uvedený pozmeňujúci poslanecký návrh, keďŽe bol hlavnou
kontrolórkou rozporovaný. Podl'a jeho názoru ide o investície, pľeto uvedený návrh pľedloŽil.

Poslanec Michal Hollý prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: doplniť výdavky spojené
s vypracovaním znaleckých posudkov potrebných pre likvidáciu PMP, tzn. projekty, ktoré sú
pod ňou Štúrova,Námestie, Školská, Bystrická, DruŽstevná, škola, polyfunkčná, Potočná na
objekty budované PMP vo výške l0.000 Eur.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário' Hollý Michal, JelačičPeteľ, Porges Maľcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrža| sa: (0)

nepľítomní:(3) Chabada Michal' Iváková Zuzana, Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol prijatý

Poslanec Michal Hollý prečítalpozmeňujúci poslanecký návrh: 5.000 Eur na prostriedky
pomoc Ukajine.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návľhu:

Hlasovanie poslancov:
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za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário,

Sýkora Maroš
proti: (0)

Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Marcel,

zdrŽa| sa: (0)

neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzanao Neumahr Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľijafý

Michal Hollý uviedol. že sa upravujeme čerpanie zrezewného fondu, čiŽe výdavky Finančné
operácie na 126.000 Eur a bežnévýdavky upravujeme o 5.000 Eur.

Návrhová komisia v spolupráci s hlavnou kontrolórka uviedli nal.64l.4l4 Euro budú navýšené
beŽné výdavky. TakŽe celkový prebytok hospodárenia 12.925 Euro.
Následne starosta poŽiadal o hlasovanie pozmeňujúceho poslaneckého návrhu:

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, JelačičPeteľ, Porges Maľcel'
Sýkora Maroš
proti: (0)
zdrŽal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzana,Neumahľ Roman

Pozmeňujúci poslanecký návrh bol pľijafý

Starosta poŽiadal návrhu komisiu o prečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou starosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návrhu uznesenia:
obecnó zastupitel'stvo v Marianke
schval'uje
programový rozpočet obce Marianka vrátane programov a podprogramov na rok 2022v zmysle
schválených pozmeňovacích návrhov.
2022

Príjmy

1664 339,00

BeŽné príjmy

I 538 339,00

Kapitálové pľíjmy
Finančnéoperácie

0.00
126 000,00

VýdavĘ

I 651 414,00

BeŽné výdavky

I 530 414,00

Kapitálové výdavky
Finančnéoperácie

l2l

000,00
0,00
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Rozdiel

t2 925,00

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário' Hollý Michal, JelačičPeter, Porges Marcel,
Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (3) Chabada Michal, Iváková Zuzarla, Neumahr Roman

Uznesenie bolo prijaté

Starosta poŽiadal návľhu komisiu o pľečítanienávrhu uznesenia. Po prečítaníuznesenia
návrhovou komisiou staľosta poŽiadal prítomných poslancov o hlasovanie návľhu uznesenia:
Obecné zastupitel'stvo v Marianke
berĺe na vedomie
viacročný rozpočet obce Marianka vrátane programov a podpľogramov na roky 2023 _2024.
2023

2024

Pľíjmy

| 623.602,00

t 623.602,00

BeŽné príjmy

t 623.602,00

I 623.602,00

Kapitálové pľíjmy

0,00

0,00

Finančnéoperácie

0,00

0,00

Výdavky

t 389 772,00

| 389 772,00

BeŽné výdavky

| 389 772,00

1 389 772,00

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

Finančnéoperácie

0,00

0 00

226 830,00

226 830,00

Rozdĺel

Hlasovanie poslancov:
za: (6) Brestovanský Jozef' Bubnič Máľio, Hollý Michal, JelačičPeteľ, Porges Marcel,
Sýkoľa Maľoš
pľoti: (0)
zdrŽa| sa: (0)

nepľítomní:(3) Chabada Michal, Iváková Zuzana, Neumahr Roman

Uznesenie bolo prijaté
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BOD 12
12. Rôzne, diskusia
Poslanec Maroš Sýkora

BOD

- čĺsa nemôže otvoriť prejazdnoď

pľe voádlá cez Nĺímestie4. apríla.

13

13.ZÁ:ver
starosta sapod'akovď všetkýn zatĚasť na zasadnutí obZaukoněil rokovanie obZ.

Zasadnutie obZ bolo ukončenédňa 09.03.2022 o22:32hod.

V Marianke,t4.03.2022
Zapisovatď

a prednosta:

Katarína Szabová

$'\/(

Podpis staľostu:

Ing. Eugen
2

oveľovatelia zápisnice:

Marqel Porges

Michď
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