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

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
4. Správa audítora k záverečnej konsolidovanej uzávierke za rok 2016
5. Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 2/2013 o úhradách za sociálne služby
poskytované v Zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
6. Rozpočtové opatrenie
7. Rôzne
8. Záver
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti Obecného úradu
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva boli plnené úlohy spojené s odpredajom
techniky a činnosťou stavebnej komisie.
- V mesiaci októbri bola vyhodnotená Verejná obchodná súťaž na odpredaj techniky. Záujem
bol prejavený na odpredaj traktorovej vlečky, kde boli dve žiadosti. Víťaznú ponuku predložil
Jozef Kopáček - SHR so Sídlom v Poľný Kesov č.6, 951 15 Poľný Kesov, ktorý ponúkol cenu
vo výške 1 156,- €. Následne bola spísaná kúpna zmluva.
- Prebehlo jednanie o zmene dodávateľa služby – vývoz KO. Firma Chudovský končí a je
potreba nájsť nového dodávateľa služby. Oslovili sme spoločnosť MP Profit o realizáciu
verejného obstarávania na dodávateľa tejto služby.
- Došlo k zmene odberateľa triedeného zberu odpadov, túto činnosť čo sa týka
prefinancovania pre nás zastrešuje firma Natur Pack, odberateľom bola firma Chudovský od
novembra túto činnosť na základe trojstrannej zmluvy zabezpečuje firma Megawaste.
- Zber jednotlivých komodít odpadu zostáva nezmenený, v prípade úspešnej súťaže sa
budeme snažiť o udržanie doterajších cien za vývoz hlavne KO.
- Riešili sme prípravu žiadosti o dofinancovanie 5% spoluúčasti za projekt Skvalitnenie
nakladania s odpadmi v obci Horná Mariková. Žiadosť bola odoslaná so všetkými prílohami.
- V rámci pomoci farnosti sme poskytli priestor pre hrubú stavbu kostolíka v Ráztoke, ten je
zostavený za MFI a v budúcom roku bude premiestnený do MČ Ráztoka na miesto, kde stála
pôvodná stavba.
- V spolupráci so základnou organizáciou JDS sme pomohli zorganizovať zájazd pre seniorov
a záujemcov na Západné Slovensko – kačacie hody v Slovenskom Grobe a návštevu zámku
Červený Kameň – zúčastnilo sa viac ako tridsať občanov. S výborom JDS sme pripravili
i stretnutie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
- Zúčastnili sme sa vyhodnotenia kultúrnej činnosti v rámci Považského osvetového strediska,
kde boli ocenené naše aktivity v rámci kultúry, ocenenie za dlhoročnú činnosť v ZPOZ obce

dostala pri príležitosti životného jubilea pani Jana Majerovičová.
- V investičných akciách sme zahájili prestavbu sociálnych zariadení v priestoroch obecného
úradu. Práce zabezpečujeme cestou živnostníkov. Práce by mali byť ukončené do konca
decembra 2017.
- Pokračovali práce na príprave zberného dvora a technického priestoru obce. Priestor sme
oplotili a v súčasnej dobe upravujeme vzniknutú plochu postupným zavážaním. V priebehu
budúceho roku by sme pristúpili k vybudovaniu spevnenej plochy a oddelených priestorov pre
zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadu v členení: biela technika, plasty, kusový
(objemný odpad), kovy, prípadne ďalšie.
- Boli vymenené ríny po celej dĺžke strechy v zadnej časti budovy OcU.
- Pripravili sme miesto pre osadenie vianočného stromčeka obce na oddychovej ploche pred
kostolom.
- Pripravená bola Mikulášska nádielka pre deti z obce, zúčastnilo sa cca 50 detí.
- Veľmi dobre bol v spolupráci s Považským osvetovým strediskom pripravený tradičný
Adventný koncert, kde vystúpila i naša FsK Žrnovanka.
- Tento týždeň by mala byť spustená nová internetová stránka obce. Stránku bude potreba
postupne doplniť a prípadné chyby odstrániť.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu o plnení uznesenia a
činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za III. štvrťrok 2017
- plnenie rozpočtu je prílohou zápisnice, informácie podala p. Ing. Bakalíková – ekonóm obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
obce za III. štvrťrok 2017
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/5
- návrh predložila ekonómka obce /príloha zápisnice/
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2017/5
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2017/6
- návrh predložila riaditeľka ZSS Obce Horná Mariková /príloha zápisnice/
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2017/6
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok 2016
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

1. Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2013 o úhradách za sociálne služby poskytované
v Zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2013 o úhradách za sociálne
služby poskytované v Zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie
Obce Horná Mariková - Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uplynutie času trvania poskytovania sociálnej služby
v Špecializovanom zariadení a v Zariadení opatrovateľskej služby v rozpočtovej organizácii
Obce Horná Mariková - Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková dňom
31.12.2017.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútorný poriadok I. v Zariadení sociálnych služieb Obce
Horná Mariková
hlasovanie : za :

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok ubytovacej časti II. v Zariadení
sociálnych služieb Obce Horná Mariková
hlasovanie : za :

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok stravovacej jednotky III. v Zariadení
sociálnych služieb Obce Horná Mariková
hlasovanie : za :

proti : 0

zdržal sa : 0

1. Štefan Galčík, Horná Mariková č. 172, 018 03 Horná Mariková –
- žiadosť o odpredaj pozemkov
MČ Udíčka - Žiadateľ Štefan Galčík žiada o odkúpenie pozemkov pod svojim starým
rodinným domom v MČ Udíčka osada Kolárovci pod osadou Kobárovci. Jedná sa o parcely
KNE č. 2485 a 2484. Parcely sú vedené na LV 1979 (obec) Jedná sa o zastavané plochy
a nádvoria o výmere 218 a 315m2, spolu 533m2. Pozemok je pre obec nevyužiteľný
z dôvodu, že na pozemku sa nachádza starý rod. dom r. Galčíkovej.
Návrh: Na náklady žiadateľa nechať vyhotoviť geometrický plán. Pri meraní je nevyhnutná
prítomnosť zamestnanca obce. Po zameraní SK navrhuje OZ schváliť odpredaj v cenách
bežných za m2 v danej lokalite.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : E KN 2485, zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2, E KN
2484 zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková
pre Štefana Galčíka, Horná Mariková č. 172.
Pozemky musia byť zamerané geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť
prizvaný zástupca obce.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2. 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.
MČ Udíčka – Žiadateľ Rudolf Ftáčnik osada Miškovci – žiada o odkúpenie časti pozemku
z parcely č. 2495/123 TTP , jedná sa o časť pozemku, ktorá je priľahlá k jeho pozemku KNE
2499/1. P. Ftáčnik časť tohto pozemku skultúrnil, vyklčoval a mal tam umiestnené včelstvá –
včely mu zlikvidoval medveď. Pozemok by rád oplotil jedná sa o výmeru cca 450m2.
Je potreba zvážiť budúce využitie pozemku (možnosť rozšírenia intravilánu – možnosť stavby
ďalšej chaty), treba vyhotoviť GP a stanoviť cenu. Z hľadiska obce je pozemok na danom
mieste nevyužiteľný.
Návrh: Na náklady žiadateľa nechať vyhotoviť geometrický plán. Pri meraní je nevyhnutná
prítomnosť zamestnanca obce. Po zameraní SK navrhuje OZ schváliť odpredaj v cenách
bežných za m2 v danej lokalite.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : E KN 2495/123 orná pôda o výmere 7251 m2, – LV č. 1979, 1/1
Obec Horná Mariková. Časť pozemku pre Rudolfa Ftáčnika , ul. Generála Svobodu 25,
Sučany musí byť zameraná geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný
zástupca obce.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

p. Ftáčnik zároveň žiada o zníženie ceny za 1m2 na pozemku č. 2499/2 o výmere 229m2, kde
mu bola uznesením OZ zo dňa 18.10.2016 stanovená cena za m2 2,00€/m2. Dôvod tvar
pozemku, TTP, pozemok upadá, cena je vysoká.
Toto je v kompetencii OZ, treba zvážiť.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej trvá na uznesení číslo 4/2016 zo dňa 18.10.2016 –
cena za 1 m2 predávanej plochy je 2,00 € pre žiadateľa Rudolfa Ftáčnika, ul. Generála
Svobodu 25, Sučany
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

3. Štefan Ďurčo, Poľná 8, 900 27 Bernolákovo
- žiadosť o odpredaj pozemku E KN 2724
MČ Máčkovci – Žiadateľ Štefan Ďurčo majiteľ chaty v osade Máčkovci žiada o odpredaj
pozemku č. KNE 2724. V danej lokalite vlastní susedný pozemok. Na parcele rastú náletové
dreviny, je tam rozpadnutý zbytok stavby, kde sa zdržiavajú hlodavce a znepríjemňujú život
miestnych majiteľov chát. Jedná sa o pozemok o výmere 168m2.
Na pozemku stála v minulosti stavba, ktorú užíval v minulosti pán Pavol Hoblík posledne
bytom Dolná Mariková, menovaný zomrel, nikto z rodiny sa o stavbu bez súpisného čísla
nestaral, a neplatil ani dane z nehnuteľnosti. Stavba ktorá v minulosti stála na pozemku nie je
zapísaná na LV - neexistuje. Potomkovia pôvodných užívateľov o pozemok nemajú záujem.
Návrh: Na náklady žiadateľa nechať vyhotoviť geometrický plán. Pri meraní je nevyhnutná
prítomnosť zamestnanca obce. Po zameraní SK navrhuje OZ schváliť odpredaj v cenách
bežných za m2 v danej lokalite. V tomto prípade 14€/m2.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : E KN 2724 zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2 – LV č.
1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Časť pozemku pre Štefana Ďurča, Poľná 8, Bernolákovo
musí byť zameraná geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný zástupca
obce.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 14,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Jiřina Faciníková, Horná Mariková č. 379, 018 03 Horná Mariková
-žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vybudovanie novej kanalizácie pri ceste
MČ Modlatín žiadateľka p. Faciníková žiada o finančný príspevok na vybudovanie
kanalizácie pri ceste. Jerdná sa o plochu, kde v minulosti existovala priekopa v blízkosti
štátnej cesty. V minulých desaťročiach bola táto priekopa upravená zasypaním a inštaláciou
odtokových rúr majiteľmi pozemkov na ktorých sa v tejto lokalite budovali RD, tieto úpravy
boli urobené bez účasti obce. V minulých rokoch bola upravená odtoková priekopa pre
odvedenie vody okolo pozemku p. Barančíka a p. Katerinčina. Pri odvedení vody od RD pani
Faciníkovej je potreba počítať s tým, že bude potreba riešiť odkanalizovanie tejto strany

komunikácie až po Požiarnu zbrojnicu, resp. po kanál vedúci poza RD p. Gardoňa, čo
predstavuje trasu cca 200 s úpravou vstupov k jednotlivým RD.
Návrh: SK navrhuje zvážiť finančné možnosti obce na tento zásah a nesúhlasiť s podielom
obce na vykonaných, či plánovaných prácach.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku na
vybudovanie kanála pri ceste v časti obce Modlatín uvedeného v žiadosti p. Jiřiny
Faciníkovej, Horná Mariková č. 379
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
5. 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
MČ Modlatín žiadateľka pani Jozefína Sivanincová žiada o odkúpenie pozemkov , ktoré sú
zamerané GP a sú súčasťou dvora pri rodinnom dome 461. Žiada stanoviť cenu. GP vyhotovil
Ing. Haninec, k meraniu sme neboli prizvaní. Parcela bola zameraná tak, že z parcely zostáva
zbytok KNE 2626/42 o výmere 141 m2 – nepoužiteľný a nevyužiteľný. Pri spracovaní GP je
zrejmé, že boli robené úpravy na parcele KNC 2500/1 na ktorú nie je založený LV i v časti
dotyku s parcelou KNE č. 2626/42 – je možné predpokladať zásah i do parcely KNE 2631/1,
ktorá je tak isto vo vlastníctve obce.
Po následnej konzultácii s geodetom sme zistili, že meranie bolo vykonané so zreteľom
zachovania prejazdnosti cesty na parcele KNE č. 2631/1 (súčasná Parcela Reg. C 2500/1)
a pod zbytkom parcely KNE č. 2626/42 sa nachádzajú ďalšie parcely vo vlastníctve obce.
Návrh: SK odporúča OZ súhlasiť s odpredajom na základe predloženého GP. SK navrhuje
OZ schváliť odpredaj v cenách bežných za m2 v danej lokalite.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : C KN 2500/4, ostatné plochy o výmere 27 m2,ktorý je odčlenený z
E KN 2626/42 orná pôda o výmere 688 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre
Jozefínu Sivanincovú, Mierová 306-28/19, 017 01 Považská Bystrica
C KN 2532/2, záhrada o výmere 581 m2,ktorý je odčlenený z E KN 2626/42 orná pôda
o výmere 688 m2 , diel 2 o výmere 407 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková a E KN
2643/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 m2 , diel 7 o výmere 174 m2– LV č. 2683
pre Jozefínu Sivanincovú, Mierová 306-28/19, 017 01 Považská Bystrica
C KN 2533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 484 m2,ktorý je odčlenený z E KN
2626/42 orná pôda o výmere 688 m2 , diel 3 o výmere 113 m2– LV č. 1979, 1/1 Obec Horná
Mariková a E KN 2643/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 m2 , diel 8 o výmere
371 m2 – LV č. 2683 pre Jozefínu Sivanincovú, Mierová 306-28/19, 017 01 Považská Bystrica
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 51/17 zo dňa 17.07.2017.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
ostatné plochy – 2,00 €/m2
záhrada –
2,00 €/m2

hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Šupolík s.r.o., Praznov 51, 017 01 Považská Bystrica
- Žiadosť o odpredaj pozemkov C KN 279/1, C KN 279/2, C KN 281/1, C KN 281/2
- MČ Prieseky – parcely na ktorých v minulosti stála obecná píla. SK konštatuje, že
parcely sú v súčasnosti obcou nevyužívané a nie je predpoklad obnovy drevárskej
výroby na týchto parcelách i z dôvodu nesúhlasu majiteľov okolitých RD, ktorých
v minulosti v užívaní ich nehnuteľností rušil hluk a zvýšená prašnosť spôsobovaná
činnosťou píly. Vzhľadom k skutočnosti, že o parcely prejavili záujem viaceré osoby.
Návrh: SK navrhuje vypísať na odpredaj dotknutých parciel Verejnú obchodnú súťaž.
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Sídlo: Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce
IČO: 00317276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,
Považská Bystrica
Číslo účtu: 2800818010/5600
(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
nehnuteľného majetku obce:
- zapísané na LV č. 703 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúce sa v časti obce Horná Mariková
– Hlboké / Prieseky/ :
- parcela C KN č. 279/1 o výmere 739 m2 – ostatné plochy
- parcela C KN č. 281/1 o výmere 978 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN č. 281/2 o výmere 442 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN č. 279/2 o výmere 71 m2 – ostatné plochy

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I.
Úvodné ustanovenie

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením
Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej č. 7/2017 zo dňa 13.12.2017
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
.1.Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj
nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to :
- zapísané na LV č. 703 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúce sa v časti obce Horná Mariková
– Hlboké / Prieseky/:
- parcela C KN č. 279/1 o výmere 739 m2 – ostatné plochy
- parcela C KN č. 281/1 o výmere 978 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN č. 281/2 o výmere 442 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN č. 279/2 o výmere 71 m2 – ostatné plochy
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je súbor uvedených parciel spolu.
Minimálna cena za 1 m2 predávanej plochy je 2,50 €
III.
Časový plán súťaže
Vyhlásenie súťaže dňa 13.12.2017.
Ohliadka nehnuteľností bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so starostom
obce – Ing. Miroslavom Hamarom – č. t. 0902708199, po zverejnení súťaže.
Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže do 31.01.2018 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 14.02.2018 - 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 30.03.2018.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 13.12.2017.
2. Navrhovateľ predkladá cenovú ponuku za celý blok pozemkov. Ak podá navrhovateľ viac
ponúk, bude akceptovaná ponuka s najvyššou cenou.
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 31.01.2018 do 12,00 hod.
5. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 14.02.2018.
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 nájmu (jej 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 nehnuteľnosti
1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľností uzavretím kúpnej zmluvy do 30.03.2018.
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 nehnuteľnosť
ponúknutá na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
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 hlasovaním.
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 POZEMKOV
V K.Ú. HORNÁ MARIKOVÁ
Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky) na adresu: Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín 357, 018 03 Horná Mariková
alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Horná Mariková, kde poverený zamestnanec
obce vyznačí na obálke
„Prijaté: dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti:

- 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 kúpy – (bloky pozemkov)
- cenový návrh
- záväzok , že prevezme od vlastníka nehnuteľnosť tak, v akom stave sa 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 13.12.2017
Ing. Miroslav Hamar
starosta obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce : Verejná obchodná súťaž – Predaj
pozemkov
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

7. Vladimír Patáčik, Dolná Mariková č. 788, 018 02 Dolná Mariková
žiadosť o odpredaj pozemku E KN 2861/1, zastavané plochy a nádvoria, E KN 1861/3,
zastavané plochy a nádvoria
MČ Rovné – žiadateľ p. Vladimír Patáčik žiada o odpredaj pozemkov KNE č. 2861/1
a 2861/3. Parcely sa nachádzajú v osade Patákovci. Vzhľadom k stavu, ktorý v danej lokalite
z hľadiska pozemkov obce existuje nie je možné zbaviť sa pozemkov, ktoré by mohli byť
využívané ako prístupové cesty, resp. miestne komunikácie. Parcela KNE č. 2861 zahŕňa dva
diely tejto parcely. Diel KNE č. 2861/1 nachádzajúci sa za RD p. Veroniky Brídzikovej a pod
RD p. Vladimíra Patáčika a p. Jozefa Patáčika a naväzuje na cestu KNE č. 2992/1 smerom
k RD p. Jozefa Patáčika a rodiny Hanidžiarových a ďalej smerom do chotára. Odpredaj tohto
pozemku by znemožnil možnosť riešiť v budúcnosti tento prístup z miestnej komunikácie
KNE č. 2873/2 (cesta do Rovného) na cestu KNE č. 2992/1 smer nad RD rod. Hanidžiar.
Druhý diel parcely KNE č. 2861/1, ktorý sa nachádza v susedstve žiadateľa t.j. Parcely reg. C
č. 2970/5 SK zo severnej strany, je pre obec nevyužiteľný a mohol by byť odpredaný
z dôvodu hodného zreteľa žiadateľovi.
Parcela KNE č. 2861/3 je prístupovou parcelou z parcely miestnej komunikácie KNE č.
2873/2 (cesta do Rovného) na parcelu KNE č. 2885/41, ktorá je vo vlastníctve obce. Parcela
má výmeru blížiacu sa výmere celého hektára. Odpredajom parcely by sa znemožnil prístup
pre obec k tejto parcele.

SK navrhuje schváliť odpredaj z dôvodu nevyužiteľnosti časti pozemku KNE č. 2861/1, diel
v susedstve parcely Reg. C č. 2970/5 žiadateľovi. Pozemok je potreba geodeticky zamerať za
prítomnosti zástupcu obce. Stanoviť cenu ako pozemok v intraviláne obce.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : E KN 2861/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 484 m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková Časť pozemku pre Vladimíra Patáčika, Dolná Mariková
č.788 musí byť zameraná geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný
zástupca obce.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria –
2,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Miroslav Macúch, Žrnové 395, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku C KN 1219/20

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky : C KN 1219/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 ,
ktorý je odčlenený z E KN 1990/2 ostatné plochy o výmere 5535 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec
Horná Mariková pre Miroslava Macúcha, Horná Mariková č. 395.
Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 61/2017 zo dňa 09,08,2017.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria –
2,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Dušan Sedláček, Stratov 217, 289 22 Stratov
odpredaj pozemkov po zameraní GP
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky :
CKN 3005/4 o výmere 253 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je odčlenený z E KN 2830
o výmere 1042 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom
odpredaja pozemku pre Dušana Sedláčka, Stratov č. 217, 289 22 Stratov, ČR
CKN 3005/8 o výmere 133 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je odčlenený z E KN 2830
o výmere 1042 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom
odpredaja pozemku pre Dušana Sedláčka, Stratov č. 217, 289 22 Stratov, ČR
CKN 3010/2 o výmere 656 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je odčlenený z E KN 2830
o výmere 1042 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom
odpredaja pozemku pre Dušana Sedláčka, Stratov č. 217, 289 22 Stratov, ČR

Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 90/2017 zo dňa 16.11.2017.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
10. Jana Boháčková,Cathedral Campus reception, Dean Dillistone Court 9, L17BT,
Liverpool, United Kingdom
- Odkúpenie pozemkov podľa GP
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky :
CKN 2800 o výmere 1025 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je odčlenený z E KN 2818/1
o výmere 1021 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom
odpredaja pozemku pre Jana Boháčková,Cathedral Campus reception, Dean Dillistone Court
9, L17BT, Liverpool, United Kingdom
CKN 2826/4 o výmere 870 m2, lesný pozemok, ktorý je odčlenený z E KN 2818/5 o výmere
1870 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku
pre Jana Boháčková,Cathedral Campus reception, Dean Dillistone Court 9, L17BT,
Liverpool, United Kingdom
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 89/2017 zo dňa 14.11.2017.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria –
€/m2
- hlasovanie :
za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Rôzne
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková –
- plán kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce Ing. Lenka Šubiková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Horná Mariková na I. polrok 2018
- hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon
kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
- hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
2. 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 valník 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 :
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. 7/2017zo dňa 13.12.2017.
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 13.12.2017
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 31.01.2018 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 14.02.2018 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 30.03.2018.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 13.12.2018.
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 31.01.2018 do 12,00 hod.
4. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 14.02.2018
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 31.03.2018.
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: 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 13.12.2017
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej 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 :
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. 7/2017zo dňa 13.12.2017.
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 :

- 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 700,00
EUR

III.
Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže dňa 13.12.2017
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 31.01.2018 do 12,00 hod.
3. Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 14.02.2018 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 30.03.2018.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 13.12.2017.

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 31.01.2018 do 12,00 hod.
5.Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 14.02.2018 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
30.03.2018.
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 13.12.2018
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej 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

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, v zložení :
Jaroslav Babečka
Vlasta Martečíková
Bohuslava Zemančíková
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 7/2017 zo dňa
13.12.2017
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

V Hornej Marikovej, 13.12.2017

Overovatelia zápisnice:

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

Zapisovateľka :

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v .r.
starosta obce

