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Z á p i s n i c a  

z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo  

a 05.08.2021 (piatok) o 15:00 hod. 

v spoločenskej sále obecného úradu 

 

Prítomní poslanci:  

Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, Jelačič 

Peter, Porges Marcel, Sýkora Maroš  

Poslanec Michal Chabada sa z rokovania OZ ospravedlnil. 

 

Prítomní za obecný úrad:  

Jeckel Eugen – zástupca starostu, Tomkovičová Katarína - hlavná kontrolórka obce, Siváková 

Barbora – asistentka 

 

 

Zvukový a obrazový záznam z ObZ je verejne dostupný na:  

Rokovanie je dostupné na: https://www.zastupitelstvo.sk/Marianka-ObZ.html?aid=4465 

 

 

 

 

 

BOD 1  

1. Otvorenie rokovania 

19. rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Eugen Jeckel, zástupca starostu, 

ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že rokovanie je uznášaniaschopné, keďže je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

 

 

 

BOD 2 

2. Voľba členov návrhov komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa. 

Zástupca starostu určil za zapisovateľa p. Barboru Sivákovú, ktorá s určením súhlasila. 

Zástupca starostu informoval, že za členov návrhovej komisie sa prihlásili poslanci Ing. Peter 

Jelačič a Maroš Sýkora 

 

Zástupca starostu požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

volí  

za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov: 

Ing. Peter Jelačič a Maroš Sýkora  

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 

https://www.zastupitelstvo.sk/Marianka-ObZ.html?aid=4465
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Jelačič Peter, Porges Marcel, Sýkora Maroš 

proti: (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní: (1)  Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Zástupca starostu informoval, že za členov overovacej komisie sa prihlásili poslanci Zuzana 

Iváková a  Michal Hollý 

 

Zástupca starostu požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

volí 

za členov overovacej komisie obecného zastupiteľstva poslancov: 

Zuzanu Ivákovú a Michal Hollého.  

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Brestovanský Jozef, Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, Jelačič Peter, 

Porges Marcel, Sýkora Maroš 

proti: (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní: (1) Chabada  Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

BOD 3 

3. Schválenie programu OZ 

Na rokovanie predložil zástupca starostu nasledovný návrh programu 19. rokovania OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 

3. Schválenie programu OZ 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Informácia starostu o činnosti obecného úradu 

6. Interpelácie poslancov 

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

8. Dodržiavanie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

9. Rôzne, diskusia 

10.  Záver 

 

Zástupca starostu požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 
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schvaľuje 

program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Marianke. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Hollý Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 

Jelačič Peter, Porges Marcel, Sýkora Maroš 

proti: (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Zástupca starostu sa opýtal prítomných, či má ešte niekto návrh na doplnenie programu 

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

 

 

 

BOD 4 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Zástupca starostu požiadal kontrolórku obce, aby stručne informovala prítomných poslancov 

o uzneseniach.  

Kontrolórka obce stručne informovala o uzneseniach, že od minulého rokovania OZ sú bez 

zmien. 

Nik z prítomných poslancov nemal k tomuto  bodu pripomienky.  

 

Zástupca starostu požiadal prítomných o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 

ústnu informáciu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 

Jelačič Peter, Porges Marcel, Sýkora Maroš 

proti: (0)  

zdržal sa: (1) Brestovanský Jozef 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

BOD 5 

5. Informácia o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ 

Zástupca starostu stručne informoval najmä o činnostiach a úlohách, ktoré vykonáva na úrade, 

a ktoré zabezpečujú zamestnanci obce.  
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Zástupca starostu prítomných informoval, že z dôvodu, aby sa ušetril čas na tomto rokovaní  

a samotné rokovanie sa dostalo k predmetnému bodu rokovania viac ako po hodine, uvedenie 

v súhrnnej správe činnosť úradu. Predpokladá, že koncom augusta sa uskutoční ešte jedno 

rokovanie, kde správu uvedie. 

 

Zástupca starostu požiadal prítomných o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 

ústnu informáciu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (2) Hollý Michal, Porges Marcel 

proti: (1) Sýkora Maroš 

zdržal sa: (4) Brestovanský Jozef, Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

 

BOD 6 

6. Interpelácie poslancov 

Zástupca starostu požiadal poslancov o ich interpelácie. 

Poslanci sa pýtali na tieto témy: 

Poslanec Maroš Sýkora: 

- Dopravné značenie v obci, spomaľovače –  v akom je to štádiu riešenia  

- Problémy s nákladnými dopravnými automobilmi 

- Žľab na Karpatskej ulici – dážď spôsobuje problémy 

pozrieť v koho kompetencii je údržba, náprava  

- Pozemok Staré časy – vysoká tráva, suchý strom – vykonať obhliadku 

- Vodovod Borinská –  projekt, stav, komunikácia s fi. Staveko, stretnutie s p. Sahulom 

- Stav rokovania s fi. Aspag ohľadom pozemkov 

- Riešenie náhrady za  ukončenie prevádzky lekárne sv. Anny s terajším majiteľom 

- Realizácia basketbalového  ihriska 

- Projekt na urnovú stenu cintorína, orez stromov v okolí  cintorína 

- Stav riešenia trávnika pri ZŠ/MŠ  

- Súdne konanie na okresnom súde vo veci AK JK 

- Projekt Sv. údolie – aký finančný podiel má mať obec pri realizácii 

- Koľko % pozemkov pod ulicami je v majetku obce 

- Koľko protestov prokurátora je doručených ohľadom SU, aké hrozia sankcie, škody 

voči obci 

- Pohoršenie sa nad tým ako môžeme chcieť od občanov brať obec vážne, keď sama obec 

porušuje VZN, zákony, má nevyriešené spory... 

Poslanec  Peter Jelačič: 

- Web stránka obce – posunúť dole info ohľadom p. Statelova 
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- Kušpál – riešenie s ním 

- Štúrova ulica –  hlučnosť panelov, rušia občanov – treba riešiť, čo sa deje na obecnom 

pozemku 

- Briežok ku Karpatskej ulice – nájsť niekoho kto ho  urobí 

- OZ Borinská  - vypracovanie DŠ/dopravná štúdia/ – finančný podiel obce 

- Pripomienkuje, že vlastníci nehnuteľností na Štúrovej ulici nemali pri výstavbe 

podmienku mať žumpu, mohli sa pripojiť na kanalizáciu so súhlasom obce 

Poslanec Mário Bubnič: 

- Navrhol osloviť majiteľov lekárne Milosrdní bratia, BA – či by nechceli priestory v obci 

- Cintorín urnová stena, orez  stromov v okolí cintorína 

- Verejnoprospešné stavby – kanalizácia 

- Vyriešiť nedostatky na Bystrickej ulici  

- Rokovanie za Športovú ulicu – rozšírenie 

- Navrhuje stretnutie všetkých poslancov – ohľadom  PMP  

Poslanec Jozef Brestovanský: 

- Kanalizácia na Štúrovej ul. – jednanie s Kušpálom, obec vydala niekedy vypúšťanie na 

Štúrovej ulici? 

- Návrh do budúcna – len asfaltové cesty, nie panely 

- Záujem zástupcu starostu okolo vodovodu na  Športovej ulici,  Školská za potokom,  

- Futbalové ihrisko – lapače -stav riešenia, oplotenie či bude , ak áno navrhuje betónové 

- Prehľad ulíc, ktoré nie sú v majetku obce 

- Upozornenia prokurátora ohľadom SU, VZN, OZ 

- Okolie cintorína – v zlom stave 

- Jednanie s vlastníkmi pozemkov okolo cintorína alebo  cirkvou – mať nadstavený jeden 

meter  

- Na webovej stránke obce nie sú zverejnené zápisnice z rokovaní OZ  od 3/2021 

Poslankyňa Zuzana Iváková: 

- Prvá mariatálska prevádzková – nedisponuje majetkom, nedokončené diela, 

rekonštrukcia Nám. 4. Apríla – navrhuje stať sa majetkom obce 

- Problémy pri rekonštrukcii Bystrickej ulice – medzi obrubníkmi a plotom pri RD zostali 

medzery - čo s tým? 

- JUDr. Mandelík – ako dopadlo pozvanie ohľadom  OZ Borinská 

- Konanie s p. Ing. Kováčom 

- Ako to bude ďalej s agendou na SU – spisy, vybavovanie stránok 

- Pojednávanie s AKJK v júli 2021 bolo odročené na november 2021 – mimosúdne 

rokovanie už prebehlo? 

 

Zástupca starostu z dôvodu, že ObZ rokovalo viac ako 120 minút (rokovací poriadok ObZ) sa 

opýtal poslancov, či majú záujem o hlasovanie o prestávke. Prítomní poslanci si odsúhlasili 

prestávku v čase od 16,50h.  do  17,00 h. (6 bolo za a 2 proti).  
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BOD 7 

7. Dodržiavanie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

Zástupca starostu otvoril bod rokovania a predal slovo predkladajúcemu poslancovi p. Petrovi 

Jelačičovi, ktorý prečítal dôvodovú správu a prílohu č. 1 k dôvodovej správe. 

Zároveň vyzval zástupcu starostu o vyjadrenie sa na konkrétne otázky. Do diskusie sa zapojili 

prítomní poslanci, ktorí taktiež požadovali odpovede na ich otázky. 

Slovo dostala aj p. Bodíková, ktorá objasnila výklad zákona o odpadoch, systém skládkovania. 

Do diskusie sa zapojili aj prítomní občania. 

 

Počas tohto bodu rokovania zástupca starostu z dôvodu, že ObZ rokovalo viac ako 120 minút 

(rokovací poriadok ObZ) sa opýtal poslancov, či majú záujem o hlasovanie o prestávke. 

Prítomní poslanci si odsúhlasili prestávku v čase od 19,30h do 19,40h (6 bolo za a 1 sa zdržal) 

 

Zástupca starostu požiadal prítomných o hlasovanie návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 

konštatuje, že došlo k porušeniu VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady tým spôsobom, že nebola dodržaná periodicita vývozu komunálneho 

odpadu t.j. 52 krát ako je schválené vo VZN č. 2/2020. obec porušila jednostranne vlastné 

Rozhodnutiu, ktoré vydala občanom a na základe ktorých prijala platby za 52 krát vývozov. 

Hlasovanie poslancov: 

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

proti: (0)  

zdržal sa: (3) Hollý Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 

žiada kontrolórku obce Marianka o vykonanie kontroly dodržiavania VZN č. 2/2020 a určiť 

osobu zodpovednú za porušenie VZN č. 2/2020. 

Hlasovanie poslancov: 

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

proti: (0)  

zdržal sa: (3) Hollý Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 



7 
Verejné 

 

žiada zastupujúceho starostu obce Marianka o dodržiavanie zákona č. 369/1990 Zb.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súvislosti 

s platným VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady po dobu jeho platnosti v obci Marianka. 

Hlasovanie poslancov: 

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

proti: (0)  

zdržal sa: (3) Hollý Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie 

doporučuje zastupujúcemu starostovi obce Marianka aby dohliadol na riadne dodržiavanie 

VZN č. 2/2020 a zabezpečil zvoz komunálneho odpadu 52 krát tak ako je schválené Obecným 

zastupiteľstvom VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Hlasovanie poslancov: 

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

proti: (0)  

zdržal sa: (3) Hollý Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel 

neprítomní: (1) Chabada Michal 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

V Marianke, 12.8.2021 

 

Zapisovateľ: Barbora Siváková 

 

 

 

 

Podpis zástupcu starostu:      Ing. Eugen Jeckel  

 

 

 

Overovatelia  zápisnice:     Zuzana Iváková 

 

 

                                                                                  Ing. Michal Hollý 


