Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 13. septembra 2017
Prítomní poslanci : Braciníková Viera, Braciník Peter, Martečíková Vlasta, Babečka Jaroslav,
Kušnierik Anton, Šupolík Zdeno, Zemančíková Bohuslava
Neprítomný: Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Helena Žiačiková
Overovatelia zápisnice: Zemančíková Bohuslava
Babečka Jaroslav
Zapisovateľka: Eva Brídziková

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti
3. Správa o hospodárení obce za II. Štvrťrok 2017
4. Príprava Inventarizácie v roku 2017
5. Príprava Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nadbytočnej techniky
6. Rôzne
7. Záver
hlasovanie : za :7
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
Úlohy z posledných zasadnutí OZ, sú plnené priebežne. Po dohovore so žiadateľmi a ich
súhlasných stanoviskách budeme zabezpečovať geodetické práce na zameranie pozemkov
v lokalite osád Jurekov a Borsenovci. Tieto práce by sa mali uskutočniť ešte v priebehu
mesiaca september 2017.
Niektoré úlohy ohľadne štátneho dozoru v spolupráci s OUŽP trvajú vzhľadom
k čerpaniu dovoleniek v letných mesiacoch.
V období od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli mimo iné plnené v obci
tieto úlohy:
- zabezpečili sme v spolupráci s Považským osvetovým strediskom TSK a OOCR prípravu
a priebeh XXV. ročníka MFS, slávnosti mali veľmi dobrúúroveň po stránke umeleckej
i organizačnej. Zvládli sme i značnú účasť divákov spokojnosť bola i s celkovým
zabezpečením akcie – parkovanie, občerstvenie ap.
- pomáhali sme ako obec so získaním dotácie našej organizácii JDS na zabezpečenie stretnutia
heligónkarov.
- začali sme s ťažbou dreva v lesoch obce v lokalite Udička. Túto lokalitu sme museli
sprístupniť vybudovaním prepojky cesty (buldozérom). Práce vykonal p. Miniarik, ktorý sa
nám pri týchto prácach osvedčil a ponúkol i najvýhodnejšiu cenu.
- bola realizovaná oprava miestnej komunikácie v lokalite prístup do Udičky. Práce boli
vykonané na základe zmluvy medzi Obcou Horná Mariková a Spoločnosťou Mestské lesy
Považská Bystrica s.r.o..Cesta v dĺžke cca 2 000m by si vyžadovala kompletnú rekonštrukciu,
to by si ale vyžiadalo investíciu vo výške cca 120 000€. Pri dispozícii financií na tento účel
podľa zmluvy boli dve možnosti : 1, urobiť cca 190 bm vozovky súvisle za pomoci
vyspravenia podložia a položenia koberca finišérom, zbytok by zostal z veľkými výtlkmi vo
vozovke a naďalej by spôsoboval problémy pri jazde, alebo 2,vyspraviť najhoršie úseky

v celej dĺžke cesty a zlepšiť tak prístupnosť osád v tejto doline. Pristúpili sme k oprave
najhorších úsekov – stav sa zlepšil. Samozrejme oprava v malom rozsahu je finančne
náročnejšia ako oprava vo veľkom rozsahu – na metre štvorcové je potreba rozpočítať
dopravu špeciálnych strojov, ktoré je potreba z veľkej časti do opravovanej lokality doviezť
ťahačmi. Tejto ceste sa budeme venovať podľa možností v budúcnosti.
- v predchádzajúcich rokoch sme zabezpečili geodetické zameranie prístupových ciest
v častiach Žrnové, Udička a Hlboké, kde sme existujúce parcely geodeticky zamerali a tento
stav zapísali do Katastra nehnuteľností. Praktický význam tohto kroku, ktorý bol finančne
pomerne náročný, je v tom, že nám v budúcnosti v prípade vyhlásenia výziev na opravu
miestnych komunikácií umožňuje zapojiť sa do týchto výziev a budeme sa môcť pokúsiť
o získanie finančných prostriedkov na ich opravu. Posledné z týchto meraní bolo vykonané
v lokalite Hlboké – geodetické zameranie len tejto cesty predstavuje náklad vo výške 1 600€.
- pokračoval výber miestnych daní a poplatkov za rok 2014 podľa obcou vyrubených
výmerov. Celkove sú k 30.6. vybraté dane vo výške cca 84,64 %, poplatky za odpad vo
výške 80,67%, je to údaj podľa predpisu, reálny výber by mal byť podstatne vyšší.
Samozrejme výber pokračoval i v letných mesiacoch, kedy je obec najviac navštevovaná
majiteľmi rekreačných nehnuteľností. Uvedený stav získaných finančných prostriedkov
zodpovedá a je primeraný termínu.
- systém elektronizácie spoločnosti urobí zásah aj do tejto oblasti, vzhľadom k tomu, že
systém v ktorom sa Dane a Poplatky vedú a evidujú, eviduje aj nesplatenie pohľadávky v čase
a automaticky po uplynutí času splatnosti (15 dní) vyrubuje penále.
- do obce sme doviezli vozidlo PV3S, ktoré sme získali od Krajského riaditeľstva HaZZ
v Trenčíne – vozidlo nahradí vozidlo Hasičská Avia 30.
- pripravili sme projekt na opravu Hasičskej zbrojnice – Výzva Ministerstva vnútra. Projekt
bolo potreba podať do 31.8.2017. Samotný projekt úprav hasičskej zbrojnice pripravila na
základe ponúknutej ceny projektová kancelária Ing. Kureka. Jedná sa o úpravu vstupných
garážových dverí, odvetranie spalín z garáže pre parkovanie hasičskej Tatry CAS 148, opravu
fasády budovy, opravu dažďových zvodov a podstrešia ako aj rekonštrukciu a zvýšenie veže
pre sušenie hasičských hadíc.
- pripravili sme Oznámenie o rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice, ktoré je uložené pri
dokumentácii.
- pomohli sme zabezpečiť opravu a výmenu lavíc do kostola
- pomáhame i pri hrubej stavbe kaplnky, kde je použitá technika obce – traktor na dvíhanie
ťažkých trámov a elektrická energia pre pripojenie elektrického ručného náradia.
- riešili sme vytýčenie miestnej komunikácie vo vlastníctve obce v lokalite Medvedínec, kde
je požiadavka p. Jána Kršíka na používanie tejto cesty pre prístup k svojmu domu. Pri
vytýčení sme zistili, že polovica pozemku pod miestnou komunikáciou je užívaná p.
Habudom, ktorý tvrdí, že takto pozemok od nepamäti užívali jeho predkovia. Snažíme sa, aby
v tejto veci došlo k dohode.
- riešili sme čiernu skládku, ktorá bola vytvorená pod osadou Zorenovci vedľa hlavnej cesty –
jedná sa o návoz zeminy.
- stálym sezónnym problémom je kosenie tráv. V priebehu mesiaca august sme zabezpečili
pokosenie miestneho cintorína a centra obce. Požiadavky sú i na kosenie okolia prístupových
ciest do osád Kubovci, Hlboké, Udička, Rovné – jedná sa o plochy, kde vieme zásah urobiť

len v kritických situáciách – nemáme na takúto činnosť strojné vybavenie, ani dostatok
pracovných síl.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej berie na vedomie Správu o plnení uznesenia a
činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Správa o hospodárení obce za II. štvrťrok 2017
- správaje prílohou zápisnice, informácie podala p. Ing. Bakalíková – ekonóm obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej berie na vedomie Správu o hospodárení obce za II.
štvrťrok 2017
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/3
- návrh predložila ekonómka obce /príloha zápisnice/
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2017/3
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4.Príprava Inventarizácie v roku 2017
Inventarizácia prebehne v mesiacoch október až december 2017. Cieľom inventarizácie je
vykonať fyzickú inventarizáciu všetkého majetku vo vlastníctve obce, prekontrolovať
evidenciu majetku, posúdiť stav a upotrebiteľnosť majetku a pripraviť návrh na naloženie
s nadbytočným, alebo neupotrebiteľným materiálom.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pripravovanej inventarizácii
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o zriadení a pôsobnosti vyraďovacej a likvidačnej
komisie Obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyraďovaciu a likvidačnú inventarizačnú komisiu v zložení :
Ing. Emília Bakalíková – predseda
Božena Packová
Ľubica Kyselová
Martin Gardoň
Lýdia Štrichelová
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Príprava Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nadbytočnej techniky
Pri získaní techniky v rámci projektu „Podpora triedeného zberu v obci Horná Mariková“

sa nám podarilo získať Traktor s trojstranným sklápacím návesom a náves na prepravu
kontajnerov. Kontajnerov máme v rámci projektu desať.
Tým sa nám ako nadbytočný majetok ukazuje vozidlo Ávia A31. 1N valník, rok výroby 1988.
Toto vozidlo sme používali na zvoz plastov, dovoz materiálu pre potreby obce i pre služby
občanom. Vozidlo si vyžaduje pravidelné opravy, bola vymenená korba, pravidelne je
opravovaná karoséria - prehrdzavenia. Pravidelne musíme absolvovať kontroly na STK.
Činnosti ktoré boli uvedené, sme v tomto prípade schopní zabezpečiť pomocou získanej
techniky – traktora a prípojných vozidiel.
Ako starosta obce navrhujem schváliť odpredaj vozidla Ávia A31. 1N valníkformou Verejnej
obchodnej súťaže.
V minulosti obec získala traktorový trojstranný sklápací príves (štvornápravová vlečka 9t),
vlečka bola používaná na prevoz sypaného materiálu pre potreby obce, alebo občanov. Vlečka
je funkčná s platnou STK a s platným ZP.
V súčasnosti sme schopní tieto činnosti zabezpečiť pomocou získanej techniky v rámci už
uvádzaného projektu.
Ako starosta obce navrhujem schváliť odpredaj vozidla traktorový trojstranný sklápací príves
formou Verejnej obchodnej súťaže.
Od roku 1980 vlastní obec Hasičské vozidlo Avia31- 9 miestna. Vozidlo si vyžaduje
pravidelnú údržbu – investície do bezpečnosti (brzdy, motor) pravidelné kontroly na STK
a pravidelné platby za ZP. Dostupnosť tohto vozidla do terénu je prakticky nulová. Vozidlo
pri zásahu nevezie žiadnu zásobu vody. Bolo používané len na prepravu hasičského družstva
na prípadnú hasičskú súťaž. Pre riadenie toho to vozidla je požadovaný VP ako na autobus.
Získali sme vozidlo Tatra 148CAS, podarilo sa nám získať aj vozidlo PV3S, ktoré po úprave
bude schopné prepraviť cca 2000 litrov vody a vo vozidle budeme schopní prepraviť 8 osôb
s výstrojou a hasičskou výzbrojou i v ťažšom, resp. v ťažkom teréne. Vozidlo si pre svoje
vedenie vyžaduje „len“ VP skupiny „C“.
Získané finančné prostriedky z predaja tohto vozidla by sme investovali do vylepšenia stavu
získaného vozidla PV3S – prestriekanie karosérie.
Ako starosta obce po dohovore s vedením a členmi DHZ v obci navrhujem OZ schváliť
odpredaj vozidla Avia 31 hasičská skriňa formou Verejnej obchodnej súťaže.
Návrhy obchodnej verejnej súťaže :

Obec Horná Mariková
Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
tel.: 042/4352182 mobil: 0902708199
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk http://www.hornamarikova.estranky.sk/
Zverejnené na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa : 14.10.2017
Vyhlasovateľ: Názov: Obec Horná Mariková
Sídlo: Horná Mariková č. 357, 018 03 Horná Mariková
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce

IČO: 00317276
Bankové spojenie: Dexia banka a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu: SK67 5600 0000 0028 0081 8010
(v ďalšom texte len „Obec Horná Mariková“ alebo vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj hnuteľného majetku obce:

Avia 31 hasičská skriňa
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.
Úvodné ustanovenie
Verejná obchodná súťaž sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi
a uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej č. 6/2017zo dňa 13.09.2017.
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvyššej ponuky na predaj hnuteľného
majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok obce a to :

Avia 31 hasičská skriňa
2. Najvyššia cenová ponuka za uvedený hnuteľný majetok.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa hnuteľný majetok ponúka na predaj je 600,00 EUR
.

1.

2.
3.

4.
5.

III.
Časový plán súťaže
Vyhlásenie súťaže dňa 13.09.2017
Obhliadka hnuteľného majetku bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so
Starostom obce – Ing. Miroslavom Hamarom – č.t. 0902708199, po zverejnení súťaže.
Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže je do 06.10.2017 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 09.10.2017 o 14,00 hodine 3 – členná komisia
schválená obecným zastupiteľstvom.
Komisia vyhodnotí ponuky hneď po otvorení obálok.
Oznámenie vybranej ponuky: do desať dní od vyhodnotenia súťaže.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31.10.2017.

IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 14.10.2017.
Navrhovateľ môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak podá navrhovateľ viac ponúk, bude
do súťaže zaradená len najvyššia ponuka. Ponuku môže predložiť len navrhovateľ, ktorý
využil možnosť obhliadky ponúkanej techniky– Avia 31 hasičská skriňa.
2. Forma podávania ponúk je písomná! Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok
verejnej obchodnej súťaže.
3. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje ponuky a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 06.10.2017 do 12,00 hod.
4. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 09.10.2017
o 14,00 hodine.
5. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková písomne oboznámi navrhovateľom výsledky verejnej
obchodnej súťaže do desať dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie
výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia),
označenie predmet predaja (jeho identifikácia a poradie), predloženú cenovú ponuku
a uvedenie poradia, ktoré bolo určené pri vyhodnotení súťaže.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť cenovú ponuku, predloženú po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi,
ktorý v súťaži zvíťazil.
V.
Podmienky predaja hnuteľného majetku
1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj hnuteľného majetku uzavretím kúpnej zmluvy v termíne
do 20.10.2017.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia.
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle §
47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude hnuteľný majetok
ponúknutý na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
1. Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj viacerými navrhovateľmi za splnenia
súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženej ponuky pre obec.

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom
a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII.
Podanie ponuky/návrhu
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným
označením - textom:
NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ

- Avia 31 hasičská skriňa
Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky) na adresu: Obecný úrad 018 03 Horná Mariková alebo podať osobne do podateľne
Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie
návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie hnuteľného majetku :
- presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno
konajúcej osoby/zástupcu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri, telefónne
číslo
fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)
- označenie predmetu hnuteľného majetku
- cenový návrh
- záväzok , že prevezme od vlastníka hnuteľný majetok tak, v akom stave sa teraz nachádza
- súhlas s podmienkami súťaže
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis
konajúcej osoby).
V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo súťaže vylúčený.
V Hornej Marikovej dňa 13.10.2017
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nadbytočného hnuteľného majetku obce : Verejná obchodná súťaž – Avia 31
hasičská skriňa.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Obec Horná Mariková
Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
tel.: 042/4352182 mobil: 0902708199
mail: obechornamarikova@stonline.sk
http://www.hornamarikova.estranky.sk/
Zverejnené na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa : 14.10.2017

Vyhlasovateľ: Názov: Obec Horná Mariková
Sídlo: Horná Mariková č. 357, 018 03 Horná Mariková
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce
IČO: 00317276
Bankové spojenie: Dexia banka a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu: SK67 5600 0000 0028 0081 8010
(v ďalšom texte len „Obec Horná Mariková“ alebo vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj hnuteľného majetku obce:

Nákladný automobil AVIA A 31.1N
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.
Úvodné ustanovenie
Verejná obchodná súťaž sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi
a uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej č. 6/2017zo dňa 13.09.2017.
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
2. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvyššej ponuky na predaj hnuteľného
majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok obce a to :

- Nákladný automobil AVIA A 31.1 N
2. Najvyššia cenová ponuka za uvedený hnuteľný majetok.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa hnuteľný majetok ponúka na predaj je 1.000,00
EUR
III.
Časový plán súťaže
6. Vyhlásenie súťaže dňa 13.09.2017
Obhliadka hnuteľného majetku bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so
starostom obce – Ing. Miroslavom Hamarom – č.t. 0902708199, po zverejnení súťaže.
7. Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže je do 06.10.2017 do 12,00 hod.
8. Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 09.10.2017 o 14,00 hodine 3 – členná komisia
schválená obecným zastupiteľstvom.

Komisia vyhodnotí ponuky hneď po otvorení obálok.
9. Oznámenie vybranej ponuky: do desať dní od vyhodnotenia súťaže.
10.Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31.10.2017.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 14.10.2017.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak podá navrhovateľ viac ponúk, bude
do súťaže zaradená len najvyššia ponuka. Ponuku môže predložiť len navrhovateľ, ktorý využil
možnosť obhliadky ponúkanej techniky – nákladné vozidlo AVIA A 31.1N.
3.Forma podávania ponúk je písomná! Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok
verejnej obchodnej súťaže.
4.Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje ponuky a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 06.10.2017 do 12,00 hod.
5.Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 09.10.2017 o 14,00
hodine.
6.Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková písomne oboznámi navrhovateľom výsledky verejnej
obchodnej súťaže do desať dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie
výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie
predmet predaja (jeho identifikácia a poradie), predloženú cenovú ponuku a uvedenie poradia,
ktoré bolo určené pri vyhodnotení súťaže.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť cenovú ponuku, predloženú po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi,
ktorý v súťaži zvíťazil.
V.
Podmienky predaja hnuteľného majetku
1.Vyhlasovateľ podmieňuje predaj hnuteľného majetku uzavretím kúpnej zmluvy v termíne do
31.10.2017.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia.
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle §
47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude hnuteľný majetok
ponúknutý na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
1.Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.
2.Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

3.V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj viacerými navrhovateľmi za splnenia
súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženej ponuky pre obec.
4.Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom
a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII.
Podanie ponuky/návrhu
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným
označením - textom:
NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ

- Nákladný automobil AVIA A 31.1 N
Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky) na adresu: Obecný úrad, Modlatín č. 357, 018 03 Horná Mariková alebo podať osobne
do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté:
dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie hnuteľného majetku :
- presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno
konajúcej osoby/zástupcu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri, telefónne
číslo
fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)
- označenie predmetu hnuteľného majetku
- cenový návrh
- záväzok , že prevezme od vlastníka hnuteľný majetok tak, v akom stave sa teraz nachádza
- súhlas s podmienkami súťaže
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis
konajúcej osoby).
V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo súťaže vylúčený.
V Hornej Marikovej dňa 13.10.2017
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nadbytočného hnuteľného majetku obce : Verejná obchodná súťaž – Nákladný
automobil – Avia A 31.1N.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Obec Horná Mariková
Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
tel.: 042/4352182 mobil: 0902708199
mail: obechornamarikova@stonline.sk
http://www.hornamarikova.estranky.sk/
Zverejnené na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa : 14.10.2017

Vyhlasovateľ: Názov: Obec Horná Mariková
Sídlo: Horná Mariková č. 357, 018 03 Horná Mariková
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce
IČO: 00317276
Bankové spojenie: Dexia banka a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu: SK67 5600 0000 0028 0081 8010
(v ďalšom texte len „Obec Horná Mariková“ alebo vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj hnuteľného majetku obce:

Traktorový trojstranný sklápací príves
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.
Úvodné ustanovenie
Verejná obchodná súťaž sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi
a uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej č. 6/2017zo dňa 13.09.2017.
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvyššej ponuky na predaj hnuteľného
majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok obce a to :

- Traktorový trojstranný sklápací príves
2. Najvyššia cenová ponuka za uvedený hnuteľný majetok.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa hnuteľný majetok ponúka na predaj je 1.000,00
EUR.
III.
Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže dňa 13.09.2017
Obhliadka hnuteľného majetku bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so
Starostom obce – Ing. Miroslavom Hamarom – č.t. 0902708199, po zverejnení súťaže.
2. Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže je do 06.10.2017 do 12,00 hod.
3. Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 09.10.2017 o 14,00 hodine 3 – členná komisia
schválená obecným zastupiteľstvom.
Komisia vyhodnotí ponuky hneď po otvorení obálok.
4. Oznámenie vybranej ponuky: do desať dní od vyhodnotenia súťaže.
5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31.10.2017.

IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 14.10.2017.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak podá navrhovateľ viac ponúk, bude
do súťaže zaradená len najvyššia ponuka. Ponuku môže predložiť len navrhovateľ, ktorý
využil možnosť obhliadky ponúkanej techniky – Traktorový trojstranný sklápací

príves.
3. Forma podávania ponúk je písomná! Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok
verejnej obchodnej súťaže.
4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje ponuky a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t. j. do dňa 06.10.2017 do 12,00 hod.
5. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 09.10.2017
o 14,00 hodine.
6. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková písomne oboznámi navrhovateľom výsledky verejnej
obchodnej súťaže do desať dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie
výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia),
označenie predmet predaja (jeho identifikácia a poradie), predloženú cenovú ponuku
a uvedenie poradia, ktoré bolo určené pri vyhodnotení súťaže.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť cenovú ponuku, predloženú po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi,
ktorý v súťaži zvíťazil.
V.
Podmienky predaja hnuteľného majetku
1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj hnuteľného majetku uzavretím kúpnej zmluvy v termíne
do 20.10.2017.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia.
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle §
47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude hnuteľný majetok
ponúknutý na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
1. Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj viacerými navrhovateľmi za splnenia
súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženej ponuky pre obec.
4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom
a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII.
Podanie ponuky/návrhu
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným
označením - textom:
NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ

- Traktorový trojstranný sklápací príves
Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky) na adresu: Obecný úrad 018 03 Horná Mariková alebo podať osobne do podateľne
Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie
návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie hnuteľného majetku :
- presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno
konajúcej osoby/zástupcu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri, telefónne
číslo
fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)
- označenie predmetu hnuteľného majetku
- cenový návrh
- záväzok , že prevezme od vlastníka hnuteľný majetok tak, v akom stave sa teraz nachádza
- súhlas s podmienkami súťaže
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis
konajúcej osoby).
V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo súťaže vylúčený.
V Hornej Marikovej dňa 13.10.2017
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nadbytočného hnuteľného majetku obce : Verejná obchodná súťaž – Traktorový
trojstranný sklápací príves.
-

hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj nadbytočného hnuteľného majetku : Avia hasičská skriňa, Nákladný automobil AVIA A 31.1N, Traktorový trojsklápací príves v zložení :
Jaroslav Babečka
Vlasta Martečíková
Bohuslava Zemančíková
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

6. Rôzne
- Žiadosti občanov
1.Jiřina Faciníková, Horná Mariková č. 379, 018 03 Horná Mariková
-žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vybudovanie novej kanalizácie pri ceste
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku kanála pri
ceste v časti obce Modlatín uvedeného v žiadosti p. JiřinyFaciníkovej, Horná Mariková č. 379
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Jozefína Sivanincová, Mierová 306-28/19, Považská Bystrica, 017 01
- Žiadosť o odpredaj pozemku v časti obce Modlatín – Hrebeň pri rodinnom dome č.s.
461
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
zameraných geometrickým plánom číslo 51/17 zo dňa 17.07.2017 v časti obce Modlatín –
Hrebeň, ktoré sú uvedené v žiadosti Jozefíny Sivanincovej, Mierová 306-28/19, Považská
Bystrica
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Miroslav Macúch, Žrnové č.395, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o odkúpenie pozemku C KN 1219/20 s výmerou 14 m2
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
zameraných geometrickým plánom číslo 61/2017 zo dňa 08.08.2017 v časti obce Modlatín –
Žrnové, ktoré sú uvedené v žiadosti o odpredaj pozemku a oplotenie pozemku pre Miroslava
Macúcha, Žrnové č. 395, Horná Mariková
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Rudolf Ftáčnik, ul. Generála Svobodu 25, 038 52 Sučany
- žiadosť o zníženie ceny pozemku E KN 2499/2 o výmere 229 m2, tento pozemok bol
už schválený uznesením číslo 4/2016 zo dňa 18.10.2016, kedy bol schválený zámer
odpredaja pozemku za cenu 2,00 €/m2. Žiadateľ žiada zníženie ceny, nesprávne
uvádza v žiadosti kultúru pozemku, pozemok je zapísaný ako zastavané plochy
a nádvoria, nie ako trvalé trávne porasty, je priľahlou súčasťou dvora pri rodinnom
dome 524.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
2499/2 o výmere 229 m2 – zastavané plochy a nádvoria v časti obce Udíčka, ktorý je uvedený
v žiadosti o odpredaj pozemku Rudolfa Ftáčnika, ul. Generála Svobodu 25, Sučany
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Rudolf Ftáčnik, ul. Generála Svobodu 25, 038 52 Sučany
- žiadosť odpredaj časti pozemku E KN 2495/123 o výmere určenej geometrickým
plánom. Žiadateľ žiada odpredaj pozemku, nesprávne uvádza v žiadosti kultúru

pozemku, pozemok je zapísaný ako orná pôda, nie ako trvalé trávne porasty, je
priľahlou súčasťou dvora pri rodinnom dome 524.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
2495/123 o výmere určenej geometrickým plánom – orná pôda v časti obce Udíčka, ktorý je
uvedený v žiadosti o odpredaj pozemku Rudolfa Ftáčnika, ul. Generála Svobodu 25, Sučany
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Emília Martečíková, ul. Aloise Jiráska 272, Teplice nad Metují, 549 57
- žiadosť o premostenie mostu k nehnuteľnosti č. s. 568 / Jantulovce /
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie žiadosť o premostenie mostu
k nehnuteľnosti č. s. 568 / Jantulovce /, ktorý je uvedený v žiadosti Emílie Martečíkovej, ul.
Aloise Jiráska 272, Teplice nad Metují.
- hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Miroslav Kršík, Horná Mariková, Udička č. 509
- žiadosť o odkúpenie pozemku
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej zamieta žiadosť o odkúpenie pozemku E KN
2495/65 pre Miroslava Kršíka, Horná Mariková č. 509
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 6/2017 zo dňa
13.09.2017
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
V Hornej Marikovej, 13.09.2017

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka :

Bohuslava Zemančíková

.........................

Jaroslav Babečka

..........................

Eva Brídziková

...........................

Ing. Miroslav Hamar v .r.
starosta obce

