Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 24. novembra 2021
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Bc. Marek Hamar, Tomáš Trmík,
Pavel Žiačik, Jozef Lokšenínec
Neprítomní : Michal Kršík
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice :

Pavel Žiačik
Vlasta Martečíková

Zapisovateľka:
- hlasovanie : za : 6

Eva Brídziková
proti : 0

zdržal sa : 0

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Informácia o stave hospodárenia k 30.9.2021
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2021/2
5. VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horná Mariková
6. VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. Schválenie Dodatku VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
sociálne služby v zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
- správu predložil starosta obce :
- Priebežne od posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25. augusta, boli plnené bežné
úlohy spojené s údržbou a opravami obecného majetku, údržbou verejných plôch,
zabezpečením odvozu a likvidácie odpadu.
- Odpad sa nám bude javiť ako veľký problém do budúcnosti. Aktuálne máme platnú zmluvu
na odvoz a spracovanie odpadu s firmou Megawaste s.r.o., zmluva končí k 30.6.2022, budeme
nútení urobiť výber dodávateľa služby po tomto termíne. Je potreba počítať s navýšením
nákladov minimálne o 30%, tak tomu je u obcí, ktoré robia tieto obstarávania aktuálne.
- Odvoz odpadu z obce je robený týždenne (nádoby) a podľa potreby vyvážame odpad
svojpomocne v obecných 5m3 kontajneroch. Mesačne 2 – 3x, pred sviatkami, začiatkom
novembra sme len od cintorína odviezli 15m3 odpadu. V tomto roku budú náklady o cca
3 000 Euro vyššie ako príjmy vybraté od daňovníkov ako poplatok za komunálny odpad.
To nás vedie k tomu, aby sme vo VZN upravili cenu poplatku, čo bude predmetom jedného
z bodov dnešného programu.
- V obci sa nám objavuje aj odpad, ktorý nie sme povinní zhromažďovať – staré pneumatiky.

Pokiaľ by sme ich nezbierali, asi by sme ich nachádzali rôzne po katastri. Tieto pneumatiky
na základe dohovoru a dobrých vzťahov sme odovzdali do Cementárne Ladce, kde sú
technicky zariadení na ich likvidáciu.
- Zabezpečili sme v spolupráci so Spoločnou úradovňou kolaudácií troch stavieb.
- V spolupráci s p. Huličiakom sa nám podarilo napojiť vetvu verejného osvetlenia do osady
Rokytové, kde sú podperné body v havarijnom stave – ich výmena bude pravdepodobne až
keď padnú.
- Riešili sme sťažnosti občanov ohľadne súžitia, zvlášť pri prístupových cestách.
- Zvolali sme štátny stavebný dohľad na nelegálnu stavbu v MČ Ráztoka, kde boli ohlásené
udržiavacie práce na drevenici, no majiteľ stavbu zrušil a na jej mieste vystaval stavbu novú.
- V obecných lesoch sme pokračovali v ťažbe dreva, jednalo sa o vyčistenie a úpravu po
ťažbe a odpratanie vývratov, resp. zlomov z porastu nad osadou Kulincovci. Práce na základe
výberu dodávateľa prác pre túto lokalitu z roku 2020 vykonal p. Michal Hranica. Všeobecne
je problém s dodávateľmi ťažbárskych prác, zvlášť pri relatívne malých objemoch ťažby.
Celkom sme vyťažili 100,77 m3 drevnej hmoty, z toho bolo 22,78 m3 buka, 67,86 m3 smreka
a 10,13 m3 červeného smreka.
Cena za ťažbu v tejto lokalite bola dohodnutá na sumu 24,00 €/m3.
Smreková guľatina bola v II. kvalitatívnej triede, tzn. časť dreva boli sušice, časť tvorili
zlomy a vývraty, niektoré kmene boli v kmeňovej časti napadnuté hnilobou, podľa toho sme
dohodou s kupcom nastavili cenu za meter kubický. Reálna cena ihličnatej guľatiny
v uvedenej kvalite sa javila na 75,00 €/m3 smrek a 70,00 €/m3 červený smrek. Oslovili sme
viacerých kupcov, kde sa nám podarilo dohodnúť s firmou p. Vysokého z Rajca, ktorý na
základe uzatvorenej zmluvy odviezol dva kamióny guľatiny mäkkého dreva a to 5.10. – 33,47
m3 a 6.10 – 36,34 m3. Jednalo sa o 62,54 m3 smreka a 7,27 m3 červeného smreka. Celkom sa
jednalo o 69,81 m3 v uvedených cenách, čo predstavuje čiastku 5 199,40€, táto čiastka bola
v stanovenom termíne uhradená na účet obce.
Zvyšok smrekovej guľatiny cca 8,81 m3 sme previezli na plochu za OcU, kde sme vyrobili
výrezy, ktoré budú spracované na píle v Udiči (p. Barninec) na rezivo – hranole, dosky,
poprípade strešné laty, ktoré by sme v budúcom roku použili pri plánovaných prácach.
Palivové drevo bolo odpredané v bežnej cene bukového dreva priamo zo skládky.
V ďalšom roku plánujeme ťažbu v lokalite Potôčik.
S OLH Ing. Hojdíkom sme vykonali obhliadku porastov v lokalite Vráblovci a Máčkovci, kde
v lokalite Vráblovci porast č. 136b a 136d bude potreba urobiť proti ohryzové opatrenia na
cca 600 sadeniciach smreka ktoré už sú vysadené – túto činnosť zabezpečíme v najbližších
dňoch pomocou prípravku Cervakol extra. V lokalite Máčkovci porast č. 141b bude potreba
v jarných mesiacoch vysadiť cca 500 sadeníc smrek/buk.
- V mesiaci októbri sme opravili strechu na hospodárskej budove v skanzene. Kúpili sme
krytinu i na prekrytie druhej hospodárskej budovy odkiaľ je robený rozvod elektrických
vedení pre areál skanzenu.
- Na základe zaslanej žiadosti na TSK na naplánovanie opráv na štátnej ceste v roku 2022 –
kde sme žiadali, aby bol prioritne riešený úsek cesty v časti Kučík – centrum – Pacek nad
Požiarnou zbrojnicou – nám bolo oznámení, že tento úsek bude zahrnutý do opráv
v nasledujúcom roku a naviac sa nám podarilo získať prísľub, že bude vykonaná aj
rekonštrukcia v úseku nad Hornými Jantulovcami po osadu Vlkov.

- Na základe dohovoru s Mestskými lesmi bola vykonaná oprava cesty v MČ Modlatín nad
osadou Hoľbovci od skládky po nový úsek v smere na osadu Šikovci. Zatiaľ čakáme na
dokončenie dielčích opráv nižšie položených častí vozovky.
- Zároveň sme uskutočnili obhliadky úseku cesty v časti Ráztoka, cez parkovisko, jedná sa
o úsek cca 35m, celkom približne 120 – 130 m2, ktoré je potreba zrekonštruovať, vzhľadom
k stavu tejto plochy, kde sa nachádzajú výtlky až 20 cm hlboké a skutočne hrozí poškodenie
tam prechádzajúcich vozidiel.
- V rámci tejto obhliadky sme plánovali s cieľom pripraviť rozpočet i na úpravu plochy pred
budovou OcU približne 1000 m2 a budovami, kde sa nachádza predajňa COOP Jednoty
v centre obce približne 200 m2, ktoré by bolo dobre upraviť i z dôvodu, že v budúcom roku
dôjde k úprave povrchu štátnej cesty v tejto časti obce. Táto úprava by výrazne pomohla
skrášleniu centra obce. Je na zvážení obecného zastupiteľstva, venovať tejto úprave časť
finančných prostriedkov.
- Pripravili sme techniku a zabezpečili sme absolvovanie STK s obecnou technikou a to
Traktor CASSE 115 a vysokozdvižná plošina AVIA A30. Na plošine sme museli urobiť
opravu karosérie, vzhľadom k veku už bola na mnohých miestach prehrdzavená.
- Na základe plnenia zmluvných podmienok sme sa zúčastnili na periodickej kontrole
s vozidlom IVECO.
- Členovia nášho DHZ sa zúčastnili hasenia požiaru v lokalite Hláňava v Dolnej Marikovej,
kde vykonali účinný zásah a zabránili ďalšiemu rozšíreniu lesného požiaru do porastov
Urbárskeho spoločenstva Mariková.
- V spolupráci s členmi DHZ sme vykonali odvodnenie priestorov požiarnej zbrojnice, kde
sme obecnú budovu po celej dĺžke odvodnili a do kanalizácie sme napojili i vodu zo strešných
žľabov. Práce boli vykonané svojpomocne členmi DHZ za pomoci zapožičaného bagra,
a zakúpeného materiálu, obec zabezpečila materiál (rúry, drenážne rúry, spojovacie časti),
odvoz vykopanej zeminy, navezenie kameniva a urovnanie zeminy po skončení prác.
Na základe stavu spotreby elektrickej energie pri zabezpečení prevádzky schopných
podmienok pre uskladnenie hasičskej techniky a následného rozhodnutia zastupiteľstva sme
pristúpili realizácii vybudovania ÚK v hasičskej zbrojnici. Cez Tendernet sme vybrali
dodávateľa prác. Práce boli v minulom týždni dokončené. Celkové náklady za vybudovanie
ÚK, vrátane nákupu kotla na pelety, zhotovenie rozvodov do garáží I a II, miestností pre
personál a sociálne vybavenie s možnosťou rozšírenia rozvodov kúrenia do podkrovných
miestností a stavbou nového komína dosiahli sumu 15 500,00 €.
V ďalšom období budeme pokračovať v rekonštrukcii priestorov pre osádku – klubovňa,
šatňa, sociálne vybavenie.
- Na OcU je momentálne zaradených 6 občanov dlhodobo nezamestnaných . V letných
mesiacoch sa podieľali na prácach pri zhromažďovaní a zvozoch odpadu, kosení trávy na
cintoríne a na verejných priestoroch, uvoľňovaní miestnych komunikácií, vedenia rozhlasu od
padnutých stromov ap.
Návrh na uznesenie 4/2021-1:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení
a činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Informácia o stave hospodárenia k 30.9.2021
- informáciu o stave hospodárenia k 30.9.2021 predložila ekonómka obce Ing. Emília
Bakalíková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 4/2021 – :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o stave hospodárenia
k 30.9.2021
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2021/2
- informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2021/2 predložila ekonómka obce Ing. Emília
Bakalíková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 4/2021 – 2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtového opatrenia č. 2021/2 zo dňa
24.11.2021
- hlasovanie : za : 6 proti : 0
zdržal sa : 0
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mariková č. 2/2021 o spôsobe
náhradného zásobovania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Horná Mariková
- Návrh VZN bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie 4/2021 – 3 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej prerokovalo upozornenie prokurátora č. Pd
129/21/3306-2 zo dňa 06.10.2021na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Horná
Mariková č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Horná Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2021 – 4 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Horná Mariková č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
6. VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh na uznesenie 4/2021 – 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje VZN č. 3/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Schválenie Dodatku VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách
za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
- návrh dodatku VZN predložila riaditeľka ZSS Obce Horná Mariková Ing. Anna
Hanuliaková

Návrh na uznesenie 4/2021 – 6 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Dodatku VZN č. 4/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb Obce Horná
Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Rôzne
1. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2020
- predložila ekonómka obce Ing. Emília Bakalíková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 4/2021 – 7 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu audítora k účtovnej
závierke za rok 2020
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Foklórna skupina Žrnovanka Horná Mariková
- žiadosť o finančný príspevok na činnosť folklórnej skupiny Žrnovanka
Návrh na uznesenie 4/2021 – 8 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje finančný príspevok na činnosť folklórnej
skupiny Žrnovanka s tým, že príspevok bude zahrnutý do rozpočtu obce na rok 2022
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Miroslav Kršík, Horná Mariková, Udička 509
– žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu KN E 2557/2 o výmere 326 m2 – podiel ½
Návrh na uznesenie 4/2021 – 9 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku odpredaja
pozemku parc. č. KN E 2557/2 o výmere 326 m2 – podiel ½ za účelom odpredaja časti
pozemku pre Miroslava Kršíka, Horná Mariková, Udička 509
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2021 – 10 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 4/2021 zo dňa
24.11.2021
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

Pavel Žiačik

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

Vlasta Martečíková

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

