Zápisnica
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v utorok 29.07.2020 o 17:00 hod.
v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 v Marianke
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny.
Poslanci Jozef Brestovanský a Michal Chabada sa z rokovanie OZ ospravedlnili.
1. Otvorenie rokovania
11. rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Dušan Statelov, privítal všetkých
prítomných a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné, keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov.
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Michal Hollý, Eugen Jeckel.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov návrhovej komisie poslancov Michala
Hollého, Eugena Jeckela.
Za členov overovacej komisie boli navrhnutí poslanci Marcel Porges, Zuzana Iváková.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov overovacej komisie poslancov Marcela
Porgesa a Zuzanu Ivákovú.
Za zapisovateľa starosta určil prednostu OcÚ p. Petra Čambora.
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3. Schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu OZ
4. Interpelácie poslancov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Použitie rezervného fondu
7. II. Zmena programového rozpočtu
8. Schválenie nájomnej zmluvy na lekáreň - osobitný zreteľ
9. Rôzne, diskusia
10. Záver
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (1) Sýkora
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
doplnenie programu OZ o bod. „Informácia starostu a činnosti obecného úradu“
Hlasovanie poslancov:
za: (6) Porges Marcel, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Jeckel Eugen, Bubnič Mário, Sýkora
Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (1) Hollý Michal
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal

Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
nový program OZ doplnený a bod „Informácia starostu o činnosti obecného úradu“
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Hlasovanie poslancov:
za: (7) Porges Marcel, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Jeckel Eugen, Hollý Michal, Bubnič
Mário, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
4. Správa o činnosti obecného úradu
Správa o činnosti obecného úradu bola starostom podaná ústne.
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
berie na vedomie
ústnu informáciu starostu o činnosti obecného úradu
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Porges Marcel, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Jeckel Eugen, Hollý Michal, Bubnič
Mário, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
5. Interpelácie poslancov
-

p. Iváková - Jaroš - či máme ohlášku na stavebné práce, starosta: ohlášku nemáme,
pošleme tam štátny stavebný dohľad

-

p. Iváková - Borinská - Kováč – išla výzva na odstránenie prekážky na ceste, musíme
zamerať cestu, nechcem to robiť nasilu, ak pôjde domiešavač hrozí prepadnutie cesty,
urobíme posúdenie rizika, sú to veľmi právne zložité veci, na cestu nie je kolaudačné
rozhodnutie, riešením sú výhybne, čakame na odpoveď p. Kováča

-

p. Iváková – Kováč má zvody dažďovei vody na cestu, starosta: dažďová voda nemôže
ísť na cestu

-

p. Jelačíč – domiešavač na tejto ceste nemá čo robiť

-

p. Iváková – aká je situácia s vyrovnaním so Stavekom: starosta: je tam veľa
premlčaných pohľadávok p. Beracka to študuje, p. Sahúl sa chcel stretnúť, nami
navrhovanú videokonferenciu odmietol, ich nároky sú cca 200.000,- eur, my máme
v účtovníctve cca 33.000,- eur, Staveko nám musí dať záruky, že nemá iné záväzky

-

p. Iváková – ochranné pásmo cintorína, či sme už rokovali s majiteľmi priľahlých
pozemkov, starosta: nerokovali sme ešte s majiteľmi pozemkov, iba s p. Kušpálom, VZN
je dočasné, rozumným riešením je odkúpiť pozemky a rozšíriť cintorín, lebo nemáme
pozemky na cintorín

-

p. Iváková – predniesla požiadavku p. Brestovanského z predchádzajúceho rokovania
OZ, či plánujeme oblepiť obecné autá, a či zamestnanci obce majú jednotné oblečenie
Čambor: jednotné oblečenie už zamestnanci úradu majú, bola to aj moja snaha
zabezpečiť im rovnaké oblečenie, každý má po 2 ks oblečenia, p. Gašparovičovi
zabezpečíme po skúšobnej dobe
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-

p. Bubnič – rokovanie s p. Kušpálom – záznam z rokovania, starosta: o kúpe pozemku
sme s majiteľmi nerokovali, zápis je poslaný p. Kušpálovi

-

p. Sýkora – reťaz na Borinskú, starosta: áno, hodila by sa tam,

-

p. Sýkora – retardéry by sa hodili na našich cestách, drenážna rúra Na Ovsisku – či sme
mali povolenie na napojenie, odpoveď úradu: posielali sme p. Miškócimu žiadosť
o napojenie, neodpovedal, p. Sýkora – zverejnenie komunikácie s p. Jurivom, obci hrozí
spor, na stretnutie neboli pozvaní všetci poslanci, dostali sme len informáciu, nie
pozvanie, starosta: nebude zverejnená komunikácia s p. Jurivom.

-

p. Iváková – pracovníci úradu: Čambor: majú rozdelené rajóny, takisto náplň práce,
v spolupráci s p. Radačovskou koordinujeme ich pracovný čas.

-

p. Sýkora – nabíjačky na autá, starosta: budú, od ZsDis sme dostali ponuku na projekt,
sú vytipované dve miesta

-

p. Sýkora: otázka na starostu, či sa niekto z rodinných príslušníkov vozí na obecnom
aute eGolf, a či niekedy bolo v Lábe? starosta: auto v Lábe nebolo

-

p. Sýkora – dopravné značenie: ul. Púpavová, odpoveď: pozrieme sa na to, dali sme
vypracovať projekty dopravného značenia aj pre tuto ulicu a je na posúdeni policajta ci
ho schváli

-

p. Hollý – keby bude vyhlásená stavebná uzávera a či sa podnikli kroky ohľadom plánu
zóny, starosta: nič sa zatiaľ neurobilo, právne je to zložité, ide o konanie na niekoľko
mesiacov

-

p. Sýkora – či obec uvažuje o výmene obecného právnika p. Beracku, kvôli jeho „citácia
p. Sýkoru“ „ prepojeniu na rozhodcovský súd Parnose, starosta:p. Bercaka nie je
zapojený do konaní AKJK, nikdy nebol aktívny v Parnse, p. Sýkora zavádza, p. Sýkora:
moje informáciu nie sú zavadzajúce

Zvukový záznam interpelácii na: http://archiv1.infonettv.sk/2020-07-29/maria/audio.mp4
6. Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
V rámci tohto bodu programu OZ navrhla kontrolórka obce zrušiť v plnom rozsahu uznesenie
č. 2020/3 – 11.
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Obecné zastupiteľstvo v Marianke
ruší
v plnom rozsahu uznesenie č. 2020/3 - 11
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Porges Marcel, Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Jeckel Eugen, Hollý Michal, Bubnič
Mário, Sýkora Maroš
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
7. Použitie rezervného fondu
- v rámci rozpravy boli z pôvodného návrhu na použitie rezervného fondu na základe
hlasovania poslancov vypustené položky „retardér, Južná cesta“ v sume 12.000,- eur
a „dažďová kanalizácia, Južná cesta“ v sume 40.000,- eur.
- ďalej bola schválená zmena spolufinancovania multifunkčného ihriska a pridanie položky
„detské ihrisko“
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
navýšenie použitia rezervného fondu vo výške 18 000,- eur na spolufinancovanie:
-

multifunkčného ihriska
detské ihrisko -

10 000,- eur
8000,- eur

Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
8. II. Zmena rozpočtu
- II. Zmena rozpočtu bola schválená na základe zmien, ktoré schválili poslanci v rámci rozpravy
k tomuto bodu v celkovej sume 18.000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu v roku 2020 vrátane programov a podprogramov
a finančných operácii zapracovaných v príjmovej a výdavkovej časti v sume 18 000,- eur.
Príjmy:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Schválený
rozpočet

I. zmena

Rozpočet po I.
zmene

Rozpočet po II.
zmene

1 517 124,00

0,00

1 517 124,00

0,00

1 517 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358 400,00 + 543 850,00

902 250,00

+ 18 000,00

920 250,00

5
Verejné

II. zmena

SPOLU:
Výdavky:

Bežné výdavky

1 875 524,00 + 543 850,00
Schválený
rozpočet

I. zmena

2 419 374,00
Rozpočet po I.
zmene

+ 18 000,00
II. zmena

2 437 374,00
Rozpočet po II.
zmene

1 487 080,00

0,00

1 487 080,00

0,00

1 487 080,00

Kapitálové výdavky

354 400,00

543 850,00

898 250,00

+ 18 000,00

916 250,00

Finančné operácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 841 480,00

543 850,00

2 385 330,00

+ 18 000,00

2 403 330,00

SPOLU:

Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal
9. Schválenie nájomnej zmluvy na lekáreň – osobitný zreteľ
Obecné zastupiteľstvo v Marianke
schvaľuje
na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom majetku obce, konkrétne nebytový priestor č. 1 s celkovou
podlahovou plochou 109,76 m2, nachádzajúci sa v budove - polyfunkčný objekt Marianka so
súp. č. 1050, postavenom na pozemku parcely registra “C“ s parcelným číslom 51/3, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 556 m2, zapísané na LV č. 2469, k. ú. Marianka
pre nájomcu Anis s.r.o., sídlom Vinohradnícka 17, 900 31 Stupava, IČO: 44 822 286, za nájomné
vo výške 150 EUR/mesačne na dobu neurčitú. Služby spojené s nájmom si bude hradiť nájomca
sám. Tento nájomný vzťah sa vytvára a schvaľuje na základe dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je zachovanie služieb lekárne pre občanov obce, ako verejného záujmu obce
Marianka.
Hlasovanie poslancov:
za: (7) Iváková Zuzana, Jelačič Peter, Hollý Michal, Porges Marcel, Jeckel Eugen, Sýkora
Maroš, Bubnič Mário
proti: (0)
zdržal sa: (0)
neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Chabada Michal

6
Verejné

10. Rôzne, diskusia
p. Sýkora – zmluva s cirkvou nie je jediné riešenie a nie je to o tom, že poslanci sú zlí, keď ju
neschválili
- Iváková – zúženie pamiatkovej zóny, poslankyňa prečítala stanovisko Pamiatkového ústavu.
starosta: aktvita p. Ivákovej môže poškodiť záujmy obce
- p. Porges – prístavba ku škole v tomto území nie je riešením problému kapacity školy a škôlky,
starosta: je citlivé tam niečo stavať
- p. Sýkora – vyjadril nespokojnosť s niektorými krokmi starostu citácia „drobné podvodíky,
útočíš na Zuzku, že zabila snahu obce dohodnúť sa s cirkvou, X manipulácii, a ty si jediný, čo
chce obci pomôcť, starosta: citácia „dávaj si pozor čo hovoríš, lebo pôjde trestné oznámenie
Zvukový záznam z diskusie na: http://archiv1.infonettv.sk/2020-07-29/maria/audio.mp4
11. Záver
Starosta ukončil 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Marianke.

Podpis starostu:

Ing. Dušan Statelov v.r.

Podpis overovateľov zápisnice:

Marcel Porges v.r.
Zuzana Iváková v.r.

Podpis zapisovateľa:

Peter Čambor v.r.

V Marianke: 19.08.2020
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