
 

 

Zápisnica 
 
zo 4. rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 
20. 06. 2019 o 17:00 hod v spoločenskej sále obce na Štúrovej ulici č. 9 
v Marianke. 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Poslanec Jozef Brestovanský svoju účasť na 4. zasadnutí OZ v Marianke riadne 
ospravedlnil.  
 

Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 
3. Schválenie programu  
4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
6. Informácia o činnosti služby Mariatal Taxi 
7. Informácia poslanca E. Jeckela o odpadovom hospodárstve 
8. Interpelácie poslancov 
9. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka 
10. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 31.3.2019 
11. Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania dotácii spol. organizáciám za rok 2018 
12. Kontrola prevodov fin. prostriedkov z účtu obce na účet spoločnosti PMP s.r.o. 
13. PMP – účtovná závierka k 31.12.2018 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
15. Návrh zmluvy o prenájme – kompostovisko, PPA Control 
16. Voľba členov do komisii pri OZ v Marianke 
17. Použitie rezervného fondu  
18. II. Zmena rozpočtu  
19. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.4/2019 – príspevok na stravu v školskej jedálni 
20. Návrh VZN č. 6/2019 – dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom  
21. Informácia o územnom pláne – zmeny a doplnky 
22. Rôzne 
23. Záver 

 

1. Otvorenie rokovania 

4. rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Dušan Statelov, 
privítal všetkých prítomných a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné, 
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 
 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Eugen Jeckel, Peter Jelačič 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov návrhovej komisie poslancov 

Eugena Jeckela a Petra Jelačiča. 

Hlasovanie poslancov: 

za:               (6)   Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana,                   
Porges Marcel, Sýkora Maroš,                          

proti:            (0)    

zdržal sa:     (2) Jelačič Peter, Jeckel Eugen 

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef  

 

Za členov overovacej komisie boli navrhnutí poslanci Michal Chabada a Zuzana 

Iváková. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke zvolilo za členov overovacej komisie poslancov 
Michala Chabadu a Zuzanu Ivákovú. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  (6) Bubnič Mário, Hollý Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel, 
Sýkora Maroš, Jelačič Peter                            

proti:               (0)   

zdržal sa:        (2) Iváková Zuzana, Chabada Michal 

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

Za zapisovateľa starosta určil p. Petra Čambora 

3. Návrh na schválenie programu zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa 
3. Schválenie programu  
4. Informácia starostu o činnosti obecného úradu 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
6. Informácia o činnosti služby Mariatal Taxi 
7. Informácia poslanca E. Jeckela o odpadovom hospodárstve 
8. Interpelácie poslancov 
9. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka 
10. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 31.3.2019 
11. Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania dotácii spol. organizáciám za rok 

2018 
12. Kontrola prevodov fin. prostriedkov z účtu obce na účet spoločnosti PMP s.r.o. 
13. PMP – účtovná závierka k 31.12.2018 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
15. Návrh zmluvy o prenájme – kompostovisko, PPA Control 
16. Voľba členov do komisii pri OZ v Marianke 
17. Použitie rezervného fondu  
18. II. Zmena rozpočtu  
19. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.4/2019 – príspevok na stravu v školskej jedálni 
20. Návrh VZN č. 6/2019 – dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní 

s komunálnym odpadom  
21. Informácia o územnom pláne – zmeny a doplnky 
22. Schválenie zmlúv o poskytovaní právnických služieb 



 

 

23. Rôzne 
24. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 

Hlasovanie poslancov: 

za:                  (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter  

proti:       (0)     

zdržal sa:       (0)  

neprítomní:    (1) Brestovanský Jozef 

     
4. Informácia o činnosti obecného úradu 

Ing. Dušan Statelov starosta obce predniesol informáciu o činnosti obecného úradu: 

Správa starostu o činnosti úradu na 3. Obecné zastupiteľstvo  

 Lekár 
 

Na minulom OZ poslanci schválili zmluvu o nájme ordinácie pre MUDr. Zóna, ktorý si 

vybavuje potrebné povolenia a mal by v júli začať v Marianke ordinovať viackrát. 

Verím, že kombinácia  dopravy pre tých, ktorí chcú ostať u pôvodného 

všeobecného lekára, s lekárom ktorý  bude v Marianke ordinovať aspoň tri dni 

v týždni, je v danej situácii dobré riešenie. MUDr. Zón preberá ordináciu aj v Borinke. 

Pre jeho trvalé udomácnenie v Marianke bude dôležitý počet pacientov, čo je jediným 

podkladom pre platby poisťovní (2,8 až 3 Eur na mesiac za pacienta). MUDr. Zón je 

gestorom prípravy nových všeobecných lekárov v ProCare, a má záujem 

o vybudovanie si vlastnej praxe v Marianke a Borinke. 

 

 Mariatál taxi  
 

Na minulom OZ bol schválený rozpočet na senior taxi, ktorý začal v skúšobnej 

prevádzke fungovať. Nakoľko v tom čase neboli úplne jasné podmienky fungovania, 

a niektorí poslanci mali obavy z vysokých nákladov, detaily sme následne zverejnili 

na webe a sú aj v samostatnej správe. Zatiaľ ide o skúšobnú prevádzku. O vznik tejto 

služby sa zaslúžil aj Peter Čambor. 

 

 Odchyt psov 
 

Podpísali sme zmluvu na odchyt psov s firmou Defens Pro, ktorá na rozdiel od 

Slobody zvierat zabezpečuje aj reálne odchyt psov, ktorý by sme si v prípade zmluvy 

so Slobodou zvierat museli zabezpečovať sami, vrátane vlastného koterca. Mesačne 

nás stojí do 90 Eur. Tento týždeň sme mali prvý nahlásený odchyt, kedy pracovníci 

služby prišli do Marianky za 45 minút. O zavedenie odchytu sa zaslúžil Peter 

Čambor. 



 

 

 Dostupnosť úradu pre ťažšie mobilných 
 

Pri vstupných dverách úradu a v kanceláriách je namontovaný videovrátnik, ktorý 

umožňuje ťažšie mobilným obyvateľom zavolať si úradníkov na vybavenie na spodné 

podlažie, aby nemuseli chodiť po schodoch. 

 

 Vzťahy s cirkvou 
 

Bratom tešiteľom som navrhol spoluprácu pri rekonštrukciu Exercičného domu 

a záhrady so zámerom väčšieho otvorenia exercičnej záhrady verejnosti. Ponúkal 

som spoluprácu pri využití Nórskych fondov, nakoľko exercičný dom je na zozname 

významných kultúrnych pamiatok Slovenska. Bratia tešitelia zastúpení pátrom 

Michalom boli k spolupráci naklonení ale p.arcibiskup Zvolenský si údajne prial 

zachovať intimitu exercičnej záhrady. 

 

Bratia tešitelia na jeseň minulého roka poslali na obec výpoveď zmluvy o nájme 

pozemkov pod školou a škôlkou. Nakoľko veľa pozemkov využíva obec debatovali 

sme o odpustení ročných daní vo výške zhruba 800 Eur ročne. Nejde o významný 

problém. Je možné ho vyriešiť napríklad nájomným za pozemky zo strany obce vo 

výške dane cirkvi za pozemky. 

 

Rokovanie s Rímskokatolíckou cirkvou 

Niekoľkokrát sme sa stretli s pátrom Marekom, ktorému som pripravil návrh 

spolupráce, o ktorom boli informovaní poslanci. Predmetom je v stručnosti 

spolupráca na revitalizácii údolia ako aj nefinančné vysporiadanie pozemkov pod 

Južnou cestou. Páter Marek predstavil návrh hlavnému vikárovi, ktorý s návrhom 

súhlasil. Ďalším krokom je naformulovanie Memoranda o spolupráci, ktoré by sme 

mali v najbližších týždňoch pripraviť. 

Zabezpečil som vypracovanie aj projektu dopravného značenia v údolí, a stretnutie 

s regionálnymi cestami a BSK ohľadne cesty v údolí, ktorá je v ich majetku. 

 

 Stretnutia s partnermi zo samospráv 
 

V poslednom období sa vedenie obce stretlo s predsedom BSK p.Drobom 

a p.Halabicom zodpovedným za dopravu. Debatovali sme o našich návrhoch na 

rekonštrukciu Karpatskej, o ceste v údolí ako aj autobusových spojov BID / Slovak 

Lines. Tiež sme sa stretli s pracovníkmi BID za účasti p. Martinoviča zo Slovak Lines 

za účelom úpravy grafikonov regionálnej autobusovej dopravy. Návrh zmien majú 

poslať v priebehu júla a mali by začať platiť od septembra. 

 



 

 

Na stretnutí s primátorom Stupavy p. Novisedlákom sme debatovali o možnej 

spolupráci v oblasti odvozu odpadov, budovania cyklotrasy medzi Mariankou 

a Stupavou, spolupráci s mestskou políciou. Následne sme mali stretnutie 

s náčelníkom mestskej polície. Rozpočet mestskej polície v Stupave je pri 12 

zamestnancoch 0,5 mil Eur, čo predstavuje zhruba 5%.  

Pokiaľ by vyčlenila rovnaký pomer financií z rozpočtu Marianka vychádzalo by to 

zhruba 60 tis Eur ročne. Ponuka mestskej polície v Stupave je vyčlenenie 2 policajtov 

pre Marianku, s ročným nákladom zhruba 46 tis Eur. 

 

So starostom Záhorskej Bystrice p.Krúpom som sa stretol na našom úrade. 

Debatovali sme o pláne budovania cyklotrasy do Záhorskej Bystrice popri Karpatskej, 

vytvorení havarijného prepojenia na Pútnickú ulicu a pod. 

 

Na magistráte Bratislavy som sa stretol s 1.námestníčkou primátora p. 

Kratochvílovou, kde som ju informoval o zámere Marianky riešiť dopravné 

pripojenie Karpatskej na Bratislavskú riadenou križovatkou alebo kruhovým 

objazdom. Ide o dlhodobejšie plány, považoval som za potrebné sa o nich zmieniť. 

Takisto sme debatovali o tuneli D4 a D2 a niektorých spoločných témach ktoré trápia 

samosprávy vo všeobecnosti.   

 

 Škola 
 

Hlavnou udalosťou v škole je zápis do prvého ročníka. Vzhľadom na obmedzenú 

kapacitu sme mohli prijať 1 triedu namiesto záujmu rovnajúcemu sa 2 triedam. 

Vzhľadom na ukončenie 5 ročného funkčného obdobia riaditeľky bolo vyhlásené 

nové výberové konanie na nového riaditeľa. 

V základnej škole, ktorá je umiestnená pod strechou, dosahujú teploty až 33, 

v zborovni 37 st.C. 

Ako rýchle riešenie boli na okná namontované fólie, ktoré teplotu o zhruba 4 st.C 

znížili. Bude potrebné ďalšie riešenie buď vo forme klimatizácie alebo rekuperácie, 

kde po jednaniach a obhliadkach čakáme na cenové ponuky. Škole stále chýba 

telocvičňa. Hľadáme riešenie. 

Zároveň hľadáme školský obvod. Viac v samostatnej správe. 

 

 Škôlka 
 

Dlhoročná absencia výstavby občianskej vybavenosti sa odráža aj na obmedzenej 

kapacite škôlky. Škôlka ma na zápis detí ešte obmedzenejšie kapacity na úrovni 8-9 

detí. 

 



 

 

 Spoločenská miestnosť 
 

Ako ste si všimli sedíte na nových stoličkách. Rozpočet na ne aj stoly bol 

odsúhlasený na predošlom obecnom zastupiteľstve. Stoly ešte vyberáme. 

 

 Dotácie 
Úrad vlády predbežne Marianke schválil 3 projekty v celkovej výške niečo cez 50 tis 

Eur. Najväčšia časť 38 tis Eur pripadá na multifunkčné ihrisko, 8 tis Eur na detské 

ihrisko a 3 tis na športové vybavenie. Projekty podalo aj OŠK Marianka, avšak im 

projekty bohužiaľ neschválili. Ďakujeme Lukášovi Dubovskému za nezištnú pomoc 

pri príprave projektov. Zmluvy ešte nie sú podpísané, museli sme doložiť 

požadované doklady ako stavebné povolenie, vysvetliť exekúciu a pod. 

 

 Bystrická ulica  
 

Vzhľadom na množstvo problémov ale aj „vydutie a zlomenie“ Južnej cesty sa 

zahájenie prác oneskoruje. Pokiaľ by sme budovali aj dažďovú kanalizáciu celková 

suma vysoko pravdepodobne presiahne limit 180 tis Eur bez DPH, kedy by sme 

museli vstúpiť do zložitejšieho obstarávania, ktorá trvá 2-3 mesiace. Uvidíme, či 

vôbec OZ odsúhlasí finančné prostriedky na dažďovú kanalizáciu. Túto by bolo treba 

napojiť na dažďovú kanalizáciu v Južnej ceste, ale tá v hornej časti nie je 

vybudovaná a bolo by potrebné ju dobudovať pretlakom na dĺžke asi 70 m. 

Smerovanie riešenia tiež závisí od toho či na tomto OZ budú na to schválené 

finančné prostriedky. 

 

 Drobné stavby 
 

Pri podpisovaní súhlasov k ohláškam drobných stavieb som si všimol, že pri ich 

vydávaní nie je kontrolované prekračovanie regulatívov územného plánu, čo je 

chyba. Niektorými drobnými stavbami by sa zvýšila zastavanosť vysoko nad 25% a 

podiel zelene klesol pod 50%. 

Stavebný úrad začal kontrolovať dodržiavanie regulatívov.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ASPAG 
 

Podľa veľmi čerstvej 

informácie, žiaľ, 

Advokátska kancelária 

Jurika & Keltoš prehrala 

súdny spor s ASPAGom 

o pozemky pri futbalovom 

ihrisku s rozlohou cez 

6700 m2 zrejme bez 

ďalšej možnosti 

odvolania. 

Síce za služby AKJK 

platiť nebudeme, budeme 

aj tak platiť súdne 

poplatky za prehratý 

súdny spor, a to za trovy 

konania za každý úkon 

(ktorých bude min 

10).Cena úkonu sa 

vypočítava z hodnoty sporu, teda pravdepodobne hodnoty pozemku odhadom cez 

800 tis Eur (pri cene 120 Eur/m2), čo môže byť viac ako 20 tis. 

 

 Mapove vrstvy 
V týchto dňoch spúšťame novú službu, ktorá formou mapových vrstiev poskytne 

prehľadné informácie napr. o sieťach, kanalizácii, vodovode, cestách. Zároveň budú 

slúžiť na podávanie podnetov občanov s označením lokality, ktorej sa týka, čo uľahčí 

komunikáciu. Dnes, keď dostaneme fotku bez udania polohy nie vždy vieme o ktoré 

miesto sa jedná. Súčasťou je aj grafické zobrazenie územného plánu s označením 

regulačných blokov a podobne. Postupným dopĺňaním údajov sa z nej môže stať 

užitočný pomocník pre úrad aj občanov. 

 

 Rokovania s developermi  
 

Zatiaľ výraznejšie nepokročili. Investorom v lokalite Pod Ihriskom sme poslali návrh 

Memoranda o porozumení. Dostali sme pripomienky, budeme ďalej rokovať. Novým 

problémom v tejto lokalite sa javí zásobovanie vodou. 

Na základe podnetu občanov zo stretnutia vlastníkov pozemkov medzi Športovou 

a Borinskou ako aj developera, som zorganizoval trojstranné stretnutie obce, 

developera a BVS. Skonštatovali sme, že zásobovanie Marianky vodou je pomerne 

kritické. Za účelom zistenia skutočného stavu nám BVS odporučila nechať si 

spracovať štúdiu, ktorej výsledkom bude počítačový model umožňujúci pomerne 

presne odhadnúť vplyv nových prípojok. Nadmorská výška vodojemu na Lesnej je 



 

 

nižšie ako nadmorská výška niektorých lokalít, čo sťažuje situáciu. 

 

 Zastavenie stavieb na 3 ha podľa pôvodných projektov 
 

Novo naplánovaná výstavba trojdomov a dvojdomov v našej obci sa zrejme 

neuskutoční. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného stavebného úradu a Okresnej 

prokuratúry, ktoré zrušili stavebné povolenia na 22 trojdomoch v dvoch lokalitách na 

rozlohe zhruba 3 ha (Kraciny a Pod Ihriskom). 

Zrušenie stavebných povolení v takomto rozsahu je v Marianke nevídané. Celkovo tu 

malo vyrásť zhruba trojdomov jednotnej architektúry, zopár dvojdomov, t.j. cez 66 

domov, s príslušným počtom áut (140?), miestami v škole, škôlke, zásobovaním 

vodou, elektrinou, odvedením kanalizácie a pod. 

 

 Transparentnosť pri jednaniach s developermi 
 

V záujme budovania dôvery medzi starostom a poslancami na jednania 

pozývam poslancov. Prítomný je zväčša aj právnik.  

 

Napriek výsledkom a transparentným jednania došlo aj ku dvom obvineniam brania 

úplatkov. Oba prípady skončili podaním trestného oznámenia z dôvodu ohovárania. 

 

Mojou hlavnou zásadou starostu je nebrať úplatky.  

Pri nízkych platoch pracovníkov stavebného úradu a starostu je to ťažká (a 

finančne veľmi iracionálna  zásada, ale buď ju budeme dodržiavať, alebo 

starosta nebudem. 

Snažím sa o fungovanie stavebného úradu bez dvojakej rýchlosti a 

dodržiavania zákonných lehôt na vybavenie aby nedochádzalo k diskriminácii. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu starostu obce na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 
 
 
 
 



 

 

5. Plnenie uznesení 
 
Predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Katarína Tomkovičová. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 
6. Informácia o činnosti služby Mariatal Taxi 
 
Predniesol starosta obce Ing. Dušan Statelov 
 
V utorok (7.5.2019) oficiálne začala svoju činnosť prepravná služba, ktorú sme 
nazvali Mariatal Taxi. Má pomôcť ľuďom, ktorí sú na túto službu sociálne odkázaní 
(seniori, držitelia preukazov ZŤP). Na stretnutí s občanmi, sme záujemcov 
informovali o podmienkach fungovania Mariatal Taxi. 

Momentálne využíva službu 14 ľudí. Každý užívateľ obdržal identifikačnú kartičku, 
ktorou sa preukáže vodičovi taxíku. Zároveň si každý podľa svojich potrieb kúpi 
kupón v hodnote napr. 0,30 eur do Stupavy, 0,30 eur späť zo Stupavy, 0,20 eur 
do Záhorskej Bystrice a rovnako späť, 1,60 eur do Malaciek, rovnako späť a 0,80 eur 
do Bratislavy rovnako späť.  

Keďže obec službu dotuje vo výške 80% nákladov mesačná hodnota kupónov 
na osobu je obmedzená na 5 eur. Pri ZŤP má nárok na dopravu aj doprevádzajúca 
osoba. Taxík príde k domu a zavezie ľudí na cieľovú adresu. V počiatočnej 
testovacej fáze pôjde najmä o individuálnu dopravu. Na dopravu je používané jedno 
osobné auto pre štyroch ľudí a jedno pre deväť ľudí.  
 
Časom sa budeme snažiť zaviesť systém, kde budeme voziť viac ľudí naraz najmä 
do Malaciek a Bratislavy, aby sme docielili vyššiu efektívnosť služby. Očakávame, že 
taxík v Malackách alebo Bratislave počká napr. dve hodiny a ľudí opäť odvezie späť. 
Či sa tento model ujme a bude realizovateľný uvidíme v najbližších mesiacoch. 

Služba je len na svojom začiatku. Ľudia môžu aj dodatočne poslať dotazník, ktorý je 
zverejnený na webe obce, prípadne ho poskytneme na Obecnom úrade. Dôležité je 
aby uchádzač o túto službu splnil základné podmienky ako sú trvalý pobyt 
v Marianke, sociálna odkázanosť na prepravu, dôchodcovia s nižším stupňom 
mobility, alebo či je uchádzač držiteľom preukazu ZŤP s preukázaným problémom, 
dostať sa k lekárovi, či na úrad. 

Od ľudí sme dostali aj otázku, či službu môžu využiť aj na dochádzanie za kultúrou. 



 

 

Postupne uvažujeme aj nad doplnkovou službou pre naše deti, alebo dospelých, 
ktoré chodia do školy mimo obce. Tento model však nebude dotovaný obcou, ale pre 
ľudí s trvalým pobytom so zvýhodnenými podmienkami. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o činnosti Mariatal Taxi 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (0)  

neprítomní: (2) Brestovanský Jozef, Sýkora Maroš 

 

7. Informácia poslanca Eugena Jeckel o odpadovom hospodárstve 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o odpadovom 
hospodárstve. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:     (0) 

zdržal sa:  (0)  

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef 

 

 

8. Interpelácie poslancov 

Poslanec P. Jelačič – otázka, či nemá obecný úrad informácie o znečistených 
potokoch, starosta odpovedal, že momentálne žiadny podnet neregistrujeme. 

Poslanec M. Sýkora – podnety ľudí na nefunkčné verejné osvetlenie, vysvetlením 
bolo, že veľký výpadok VO je spôsobený haváriou pri ktorom bol poškodený 
rozvádzač verejného osvetlenia. Oprava je vo fáze riešenia. Objedanie nového 
rozvádzača trvá od jedného do dvoch týždňov. Opravu vykoná p. Všelko, ktorý robí 
bez zmluvy s obcou. Obec hľadá nového dodávateľa opráv verejného osvetlenia. 

Poslanec M. Sýkora – obec by mala upozorniť ľudí, najmä dôchodcov, ktorí môžu byť 
obeťami nekalých praktík podvodníkov ponúkajúcich rôzne služby, tovar. 

Poslanec M. Bubnič – otázka na starostu, v akej forme chce naplniť sľub 
o zverejňovaní stavebných povolení. Starosta – nechce porušovať zákon 
zverejnením informácii, ktoré nie sú vhodné na zverejnenie. Riešením je mapový 
portál mobec.sk, kde by mohli byť farebne zaznačené pozemky, na ktorých prebieha 
určitá stavebná činnosť. Služba mobec.sk je momentálne v skúšobnej prevádzke, 
plný profil by mal byť spustený nasledujúci týždeň. 

Poslanec M. Hollý – či prišlo 100.000 od PMP na účet obce. Starosta – áno. 

Poslanec M. Bubnič – či sú v projekte na Bystrickú aj bočné ulice, starosta – len 
hlavná vetva od Budovateľskej po Južnú cestu. 

M. Hollý – požiadavka na Obecný úrad, aby zamestnanci obce boli rozdelení do 
kategórii, aby bol prehľad o valorizácii miezd a pod. 

file:///C:/Users/starosta/Desktop/OZjun%202019/OZ%20-%20uznesenia,zapisnica,%20program,%20prezencka/mobec.sk


 

 

9. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka 

Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o stave a vývoji dlhu 
obce Marianka 

Hlasovanie poslancov: 

za:               (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:            (0) 

zdržal sa:     (0)  

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef 

10. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 31.3.2019 
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 
 
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o kontrole plnenia 
príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu k 21.3. 2019 
 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:               (0) 

zdržal sa:       (0)  

neprítomní:    (1) Brestovanský Jozef 

11. Kontrola účelovosti a efektívnosti čerapania dotácii spol. organizáciám za 

rok 2018. 

Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o kontrole účelovosti 

a efektívnosti čerapania dotácii spol. organizáciám za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:               (0) 

zdržal sa: (0) 

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

12. Kontrola prevodov fin. prostriedkov z účtu obce na účet spoločnosti PMP s.r.o. 
 
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie správu o kontrole prevodov fin. 
prostriedkov z účtu obce na účet spoločnosti PMP s.r.o. 
 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 



 

 

proti:             (0)  

zdržal sa:      (0) 

neprítomní:   (1) Brestovanský Jozef 

 
a 

ruší VZN č. 2016/11-9, 2018/21-9 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:                (0) 

zdržal sa:         (0)  

neprítomní:      (1) Brestovanský Jozef 

 

13. PMP – účtovná závierka k 31.12.2018 
 
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke berie na vedomie účtovnú závierku Prvej 
mariatálskej prevádzkovej s.r.o. k 31.12.2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:     (0) 

zdržal sa:  (0)  

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef 

 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
 

Návrh predniesla hlavná kontrolórka obce Katarína Tomkovičová. 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 
2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

15. Návrh zmluvy o prenájme – kompostovisko, PPA Control 
schvaľuje 
1) Nájomnú zmluvu medzi obcou Marianka a prenajímateľmi Marián Horváth, Marcel 

Horváth, Slavomír Horváth, Sylvia Némethová, predmetom ktorej je využívanie 
nehnuteľnosti prenajímateľov za účelom realizácie výstavby a následného 



 

 

prevádzkovania kompostoviska, v sume 1 eur ročne navýšenej o príslušnú daň z 
nehnuteľnosti 

 
schvaľuje 
2) Zmluvu o podnájme medzi obcou Marianka a nájomcom Mariánom Nešporom, 

predmetom ktorej je užívanie časti nehnuteľnosti PPA Controll za účelom jej 
využitia ako zberného miesta a s tým spojenú prevádzku a obsluhu, vo výške 
obecného poplatku za odvoz ich odpadu 

 
schvaľuje 
3) Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Marianka a spoločnosťou JRK Slovensko, 

predmetom ktorej je zakúpenie hardvérového a softvérového vybavenia, služieb 
a materiálu na prevádzku systému, na evidenciu komunálnych odpadov, v 
celkovej sume 8482,80 eur. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (0)  

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef 

 
16. Voľba členov do komisii pri OZ v Marianke 
 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

schvaľuje členov komisie živ. prostredia a odp. hospodárstva    

Natália Ďurková 

Martin Gábor 

Milan Kopačka 

Alžbeta Ondrušová 

 
 

schvaľuje členov školskej komisie 

Marcel Porges 

Kamila Pieková 

Andrea Kaderová 

Veronika Adamčíková 

 
schvaľuje členov športovej komisie 

Július Dubovský 

Peter Drobný 



 

 

Milan Jakubík 

Radoslav Augustín 

Lukáš Dubovský 

 

schvaľuje členov komisie pre informatizáciu 

Alfonz Šuran 

Peter Helexa 

Šimon Štassel 

Lukáš Ondrejček 

Anton Somora 

Martin Huraj 

Marcel Porges 

Eugen Jeckel 

schvaľuje členov komisie pre územné plánovanie 

Ivo Stassel 

Miroslav Marko 

Stanislav Ondruš 

Kalin Cakov 

Pavel Gašparovič 

Jozef Brestovanský 

 

schvaľuje členov kultúrnej a sociálnej komisie 

Miro Kováč 

Andrea Dzurillová 

Marek Vadrna 

Lena Hrošová 

 

schvaľuje členov ekonomickej a investičnej komisie 

Marcel Porges 

Zuzana Iváková 



 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 
17. Použitie rezervného fondu  
 

Poslanec Michal Hollý navrhol zníženie sumy na frézu na zimnú údržbu z pôvodných 
20 000,- eur na 5 000,- eur. 

Hlasovanie poslancov: 

za: (6) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Jeckel Eugen, 
Porges Marcel, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (2) Sýkora Maroš, Iváková Zuzana  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

Poslanec Michal Hollý navrhol zníženie sumy na automobil z pôvodných 30 000,- eur 
na 20 000,-eur 

Hlasovanie poslancov: 

za: (5) Hollý Michal, Chabada Michal, Jeckel Eugen, Porges Marcel,  
Jelačič Peter 

proti: (1) Sýkora Maroš     

zdržal sa: (2) Iváková Zuzana, Bubnič Mário  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

Poslankyňa Zuzana Iváková navrhla zvýšenie sumy na klimatizáciu z pôvodných 17 
000,- eur na 25 000,- eur. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

V zmysle pozmeňujúcich návrhov Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie 
rezervného fondu vo výške 389 260,- eur na: 

Server 1 279,00 EUR 

Notebook 1 677,00 EUR 

Fréza na zimnú údržbu 5 000,00 EUR 



 

 

Bystrická ulica navýšenie 40 000,00EUR 

Dažďová kanalizácia Bystrická 30 000,00EUR 

Rekonštrukcia VO 25 000,00EUR 

Kamery 7 500,00EUR 

Automobil 20 000,00EUR 

Štúdia voda 6 000,00 EUR 

Územný plán 5 000,00 EUR 

Multifunkčné ihrisko 

spolufinancovanie 

32 000,00EUR 

Projektové dokumentácie 32 000,00EUR 

IT programy 50 000,00EUR 

Dažďová kanalizácia Južná cesta 40 000,00EUR 

Klimatizácia škola 25 000,00EUR 

Odpady software, hardware 10 000,00EUR 

Kontajnerová garáž 10 000,00EUR 

Zabezpečovací systém, videovrátnik 3 000,00 EUR 

Staveko Sahúl 33 304,00EUR 

Dotácia voda, kanál 12 500,00EUR 

 
 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (0)  

neprítomní:      (1) Brestovanský Jozef 

 
18. II. zmena programového rozpočtu na rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje II. zmenu programového rozpočtu v 
roku 2019 podľa pripomienok a zmien v rezervnom fonde 

 

Príjmy: Schválený 

rozpočet 

I. zmena Rozpočet po 

I. zmene 

II. zmena o Rozpočet po 

II. zmene 



 

 

Bežné 

príjmy 

1 367 079,0

0 

+ 4 550,00 1 371 629,00 + 58 601,00 1 430 230,00 

Kapitálové 

príjmy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné 

operácie 

0,00 + 296 963,00 296 963,00 + 419 260,00 716 223,00 

SPOLU: 1 367 079,00 + 301 463,00 1 668 592,00 + 477 861,00 2 146 453,00 

 

 

Výdavky: Schválený 

rozpočet 

I. zmena Rozpočet po 

I. zmene 

II. zmena o Rozpočet po 

II. zmene 

Bežné 

výdavky 

1 233 769,0

0 

+ 48 538,00 1 282 307,00 + 96 017,00 1 378 324,00 

Kapitálové 

výdavky 

0,00 + 195 000,00 195 000,00 + 419 260,00 614 260,00 

Finančné 

operácie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU: 1 233 769,00 + 243 538,00  1 477 307,00 + 515 277,00 1 992 584,00 

  

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter   

proti:    (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

 
19. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.4/2019 – príspevok na stravu v školskej jedálni 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 
 

20. Návrh VZN č. 6/2019 – dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní 
s komunálnym odpadom  
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke neschvaľuje  



 

 

pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Sýkoru – vypustiť v návrhu dodatku VZN č. 1 

k VZN č. 6/2016 § 4/ods. 2 písmeno j – plastový riad 

Hlasovanie poslancov: 

za:   (2) Bubnič Mário Sýkora Maroš 

proti:      (2) Jeckel Eugen, Jelačič Peter 

zdržal sa:   (4) Chabada Michal, Porges Marcel, Hollý Michal, Iváková Zuzana 

neprítomní:   (1) Brestovanský Jozef 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslanca Petra Jelačiča na vypustenie textu v dodatku VZN č. 1 

k VZN č. 6/2016 – vypustený text VZN č.6/2019 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 
Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (1) Bubnič Mário 

neprítomní: (1) Brestovanský Jozef 

   
Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje  

pozmeňujúci návrh - začiatok účinnosti dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 od 1. 9. 2019 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 
Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (1) Bubnič  

neprítomní: (1) Brestovanský Jozef 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje 

dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  
stavebnými odpadmi na území obce Marianka v zmysle pripomienok  
a pozmeňujúcich návrhov 
 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, 
Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti: (0)     

zdržal sa: (1) Bubnič Mário  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 
21. Informácia o územnom pláne – zmeny a doplnky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke neschvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslanca Petra Jelačiča k uzneseniu č. 2019/4 – 20 odporučiť 

starostovi začatie konania na vyhlásenie stavebnej uzávery na bloky VS1 a S3 

Hlasovanie poslancov: 



 

 

za: (2) Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (1) Hollý Michal, Porges Marcel 

zdržal sa:  (5)  Bubnič Mário, Iváková Zuzana, Jeckel Eugen, Chabada Michal 

neprítomní:  (1) Brestovanský Jozef 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

 

a) schvaľuje 
Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu, ktorými sa mení a dopĺňa 
Územný plán sídelného útvaru Marianka v znení jeho aktualizácie 02/2008 
schváleného dňa 18.11. 2010 uznesením č. 27/2010-1 a spracovanie čistopisu 
so zapracovaním všetkých predošlých Zmien a Doplnkov. 

 

a) Predmetom nie je: 
a. Zmena funkčného využitia územia, t.j. predmetom nie je rozšírenie 

plôch na výstavbu. 
 

Predmetom je: 

b. Upresnenie regulatívov pre výstavbu v texte záväznej časti D 
Napríklad upresnenie vzťahu počtu bytových jednotiek 

k minimálnej rozlohe pozemku 

i. Zadefinovanie 
c. Zadefinovanie plôch pre verejnoprospešné stavby a to najmä 

 

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. E 739/2 3 356 m2 1/1 Cyklotrasa Stupava 

Reg. E 770/2 6 801 m2 1/1 Cyklotrasa Záhorská Bystrica 

  

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. E 403 2 989 m2 1/1 
Cesta „Na Ovsisku“  – 

existujúca cesta 

Reg. E 446/2 1 476 m2 1/1 
Cesta Budovateľská – 

existujúca cesta 

Reg. E 808/2 3 446 m2 1/1 
Partizánska cesta – existujúca 

cesta 

Reg. E 814 1 829 m2 1/1 
Partizánska cesta – existujúca 

cesta 



 

 

Reg. E 798/2 5 132 m2 1/1 
Lesná cesta – existujúca 

cesta 

Reg. E 4/1 1 411 m2 1/1 

Existujúca prístupová cesta  

k exercičnému domu / 

záhrade 

 

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. C 1350/72 17 807 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

Reg. C 1350/73 5 905 m2 9/14 Športovo rekreačný areál  

Reg. C 1350/74 5 916 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

Reg. C 1350/75 101 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

Reg. C 1350/77 123 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

Reg. E 1303 5 503 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

Reg. E 1304 5 503 m2 1/1 Športovo rekreačný areál  

 

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. E 493  507 m2 1/1 Tálky – park, športovisko 

Reg. E 494 504 m2 1/1 Tálky – park, športovisko 

 

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. E 373  227 m2 1/1 Inžinierske siete 

 

Register Parc.č. Rozloha 
Podiel 

SPF 
Účel využitia 

Reg. E 749  575 m2 
1/1 Kompostovisko/sklad 

bioodpadu 

Reg. E 738  187 m2 
1/1 Kompostovisko/sklad 

bioodpadu 



 

 

b) odporúča 

starostovi obce v spolupráci s Komisiou pre územné plánovanie pri OZ v Marianke 

začatie prác na zmenách a doplnkoch Územného plánu obce Marianka 

Hlasovanie poslancov: 

za: (8) Bubnič Mário, Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0)  

zdržal sa: (0)  

neprítomní:     (1) Brestovanský Jozef 

 

22. Schválenie zmlúv o poskytovaní právnických služieb 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje 

návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Squire 

Patton Boggs s.r.o.  

a  

odporúča  

starostovi podpísať túto zmluvu podľa jej priloženého znenia 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Bubnič Mário Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (1) Porges Marcel 

neprítomní: (1) Brestovanský Jozef 

 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke schvaľuje 

návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb s kanceláriou Hagyari & Partners s.r.o. 
advokátska kancelária  

a  

odporúča 

starostovi obce podpísať túto zmluvu podľa jej priloženého znenia 

Hlasovanie poslancov: 

za: (7) Bubnič Mário Hollý Michal, Chabada Michal, Iváková Zuzana, 
Jeckel Eugen, Porges Marcel, Sýkora Maroš, Jelačič Peter 

proti:    (0) 

zdržal sa: (1) Porges Marcel 

neprítomní: (1) Brestovanský Jozef 

 

 

 



 

 

23. Rôzne 

Neporiadok na bývalom mieste odpadov na Karpatskej ulici, poslanec Sýkora dal 

podnet aby na mieste bola zverejnená informácia, že predmetné zberné miesto na sklo 

a iný odpad už neexistuje. 

Neporiadok v chatovej oblasti. 

Ani jedna atrakcia nebola pre deti počas MDD zadarmo, na čo poslanec Sýkora 

reagoval vysvetlením, že 1. hra v laser aréne bola pre jedno dieťa zdarma, vozenie na 

poníkoch tiež. 

P. Murár – kde majú ľudia z bytovky separovať odpad. Poslanec E. Jeckel prisľúbil , 

že jeden kontajner presunú zo zberného dvora. 

p. Požgayová – výtlky pri Marialande – cesta patrí BSK, p. Čambor oslovili sme 

regionálnu správu ciest, aby urobila monitoring Karpatskej, mailovú odpoveď sme 

nedostali, len telefonický „prísľub“, že podľa potreby vykonajú opravy. 

Znečistené potoky – čo s tým, ako zistiť autora znečistenia. (pozn. OcU – zverejnili 

sme článok, ako postupovať pri podozrení, že potok je znečistený - 

http://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/ako-postupovat-pri-znecistenych-

potokoch.html 

Poslanec M. Sýkora – pozval ľudí na Jánske ohne. 

Poslanec M. Chabada – obyvatelia nových dvojdomov a trojdomov na 

Sedmokráskovej ul. majú obavy, či nebudú mať problémy pre vydané stavebné 

povolenia na ich domy v rozpore s územným plánom. Starosta - spor je na prokuratúre. 

Obec bude organizovať stretnutie. 

 
27. Starosta ukončil 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Podpis starostu:        Ing. Dušan Statelov, v.r. 

 

 

 

Podpis overovateľov zápisnice:    Michal Chabada, v.r. 

         Zuzana Iváková, v.r. 

 

 

Podpis zapisovateľa:     Peter Čambor, v.r.  

http://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/ako-postupovat-pri-znecistenych-potokoch.html
http://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/ako-postupovat-pri-znecistenych-potokoch.html

