
Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

Materiál na rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Marianke: 

 

Kontrola plnenia uznesení   

 

Materiál obsahuje:    Prehľad o plnení uznesení 

 

Predkladá:     Ing. Katarína Tomkovičová, kontrolór obce  

 

Vypracoval:    Ing. Katarína Tomkovičová, kontrolór obce 

 

Návrh uznesenia :  

ObZ: berie na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení  

 



Kontrola plnenia uznesení 

prijatých ObZ Marianka a predložených na rokovanie ObZ, ktoré sa uskutoční dňa 

29.7.2020 
 

ObZ zo dňa 16.6.2020/   uznesenia:  

č.2020/3-11 

schvaľuje 

kúpnu zmluvu medzi obcou Marianka a Ing. Branislavom Kaňom na pozemky na LV č. 70 parc.č. 

163/1, 163/2, 165 k.ú. Marianka 

Zmluva nebola podpísaná. Vedenie obce navrhuje zrušiť predmetné uznesenie. 

Pozemok na Potočnej najmä kvôli úzkej ceste, nevyzerá ako vhodné riešenie pre výstavbu škôlky s 
veľkou kapacitou cca 150 detí, ktorú potrebujeme. Podľa vyjadrenia obyvateľov je cena vysoká, ktorí 
poznajú ceny realít vo svojom okolí asi najlepšie, nie je vhodný ani na realitný obchod napr. neskorší 
predaj, resp. výmenu pozemkov. V najbližšom období budeme hľadať iný vhodnejší pozemok na 
vybudovanie škôlky, ktorý by pokryl potreby rodičov na umiestnenie detí do predškolského 
zariadenia. 

č.2020/3-16-b 

schvaľuje 

použitie prebytku obce Marianka za rok 2019 vo výške 458 550,86 EUR, zisteného podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  458 550,86 EUR 

Rezervný fond bol zapracovaný. 

č.2020/3-18 

Úloha splnená. 

schvaľuje 

I. zmenu programového rozpočtu v roku 2020 vrátane programov a podprogramov podľa 

priloženej tabuľky. 

Zmena rozpočtu bola zapracovaná. 

Úloha splnená 

č.2020/3-20 

 

spracovanie Územných plánov zón v nasledovných lokalitách/regulačných blokoch a súbežné 

vyhlásenie stavebnej uzávery do času schválenia Územných plánov zón. 

V súčasnosti sa pripravujú podklady na zadanie územných plán zóny. 

Úloha v plnení 



č.2020/3-21,22,23,24,25,26 

Dotáciu na rok 2020 na základe VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácii . 

Zmluvy boli vypracované a podpísané. 

Úloha splnená. 

č.2020/3-28 

Odporúča 

konateľovi spoločnosti Prvej mariatálskej prevádzkovej s.r.o. prerokovať hospodársky výsledok 

spoločnosti Prvá mariatálska prevádzková s.r.o. k 31 .12.2019 na valnom zhromaždení v 

spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka. 

Právne kroky obce voči PMP s.r.o. boli zrealizované v zmysle Obchodného zákonníka. 

konateľovi spoločnosti prijať opatrenia na dosiahnutie pozitívneho základného imania 

v nasledovnom účtovnom období. 

Žiadne kroky ani stretnutia neboli zrealizované. 

  

 

 

 

 

Dňa 23.7.2020    Vypracovala: Ing. Katarína Tomkovičová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


