Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 21. júna 2018
Prítomní poslanci : Babečka Jaroslav, Braciník Peter, Braciníková Viera, Martečíková Vlasta, ,
Kušnierik Anton, , Zemančíková Bohuslava
Neprítomný: ŠupolíkZdeno
Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: - Miroslav Kršík, p. Tománek
Overovatelia zápisnice: Anton Kušnierik, Vlasta Martečíková

Zapisovateľka:Eva Brídziková

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Záverečný účet obce za rok 2017 - schválenie
4. Stav hospodárenia obce k 31.3.2018 a Rozpočtové opatrenie obce
5. VZN o miestnom referende
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Mariková
7. Rôzne
8. Záver
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti Obecného úradu
Od posledného obecného zastupiteľstva boli plnené nasledujúce úlohy.
- Riešili sme vyhodnotenie a ukončenie vyhlásených VOS. Na odpredaj techniky AVIA A 30
sa nám záujemca neprihlásil ani po znížení ceny. Bude potreba rozhodnúť, čo s touto
technikou urobíme. Sú dve možnosti zopakovať VOS s prípadne upravenou cenou, alebo
vozidlo odhlásiť z evidencie, aby sme nemuseli platiť poistky a absolvovať STK a následne
vozidlo rozobrať a odpredať do zberných surovín, prípadne na náhradné diely.
- Pri VOS na pozemky pod pílou sa prihlásil jeden záujemca, ktorý ponúkol cenu 7,50€/m2,
súťaž bola ukončená, bola podpísaná kúpna zmluva.
- Pripravovali sme žiadosti a následne zmluvy o poskytnutí dotácie z TSK, pre obec na
konanie XXVI. ročníka Marikovských folklórnych slávností 1 800 € a Stretnutie heligónkarov
pre JDS v obci (pre túto akciu TSK poskytol dotáciu vo výške 400€).
- Tak isto sme spolupracovali pri príprave zmlúv na dotáciu pre rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice a dotácie z Eurofondov na rekonštrukciu cesty v MČ Žrnové.
- V tejto súvislosti sme písomne oslovili riaditeľa Mestských lesov ohľadne Zmluvy
o spolupráci, podľa ktorej by obci Spoločnosť ročne mala zabezpečiť opravu miestnych
komunikácií v sume 15 000€. Bola urobená obhliadka cesty MČ Žrnové, vzhľadom k tomu,
že na ceste sú i úseky, ktoré z hore uvedenej dotácie nesmieme realizovať ( úsek cez most
v centre obce, úsek v osade Packovci ap.) by sme potrebovali tieto finančné prostriedky
združiť tak, aby sme MČ Žrnové vyriešili komplexne i z dôvodu, že cestu do značnej miery
využívajú a poškodzujú pri svojej činnosti ML.
- Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou TENDRnet, ktorá prevádzkuje portál na

zabezpečovanie transparentných verejných obstarávaní s kompletne, prehľadne a ucelene
spracovanou dokumentáciou.
- Cez spoločnosť sme riešili výber dodávateľa na práce spojené s rekonštrukciou požiarnej
zbrojnice. Do súťaže sa zapojilo päť záujemcov, ktorí predložili svoje cenové ponuky
a rozpočty na jednotlivé práce, súčasťou ponuky je i Zmluva o dielo. V súťaži sa nám oproti
rozpočtu cca 42 000€ s DPH podarilo znížiť cenu na 36 963€ s DPH.
Súčasťou je i zmluva, v ktorej mimo iné je ustanovené, že faktúra za dielo bude vystavená až
po skončení prác, že obec nebude poskytovať zálohy, termín dokončenia rekonštrukcie je do
31.10.2018.
- Pripravili sme i Verejné obstarávanie na dodávateľa služieb – Zber a likvidáciu
komunálneho odpadu. Výber bol organizovaný cez firmu MP Profit v Považskej Bystrici.
Vzhľadom k tomu, že obec bola úspešná pri Eurofondoch na nákup strojov pre zlepšenie
nakladania s komunálnym odpadom a ku projektu je potrebné vypracúvať monitorovacie
správy o likvidácii vyprodukovaného odpadu, potrebovali sme poskytovateľa tejto služby
riešiť profesionálne.Víťazom sa stala firma Megawaste.
- Firma Megawaste nám bude od 1. júla zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu z obce. Zvoz bude vykonávaný týždenne, vždy v pondelok. Firma bude zabezpečovať
i odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov, túto činnosť vieme operatívne urobiť aj
sami, rozhodovať bude cena dopravy.
- V mesiaci máj a jún bola vykonaná kontrola – audit účtovnej závierky za rok 2017. Zápis
Vám bude predložený v ďalšom bode programu.
- Zahájili sme práce pri ťažbe dreva, tento rok predpokladáme vyťažiť cca 450m3.
Dodávateľa prác sme vybrali na základe cenových ponúk, kde sme dohodli sumu 23€/m3
dreva komplexne od vyťaženia, odvetvenia, priblíženia koňom a traktorom až na odvoznú
skládku.
- Z dreva (smrek cca 32m3) na skládke na Perliskách sme vykrátili výrezy, ktoré sme
následne nechali spracovať na píle v Udiči. Takto získané rezivo bude použité pre potreby
obce na obnovu lavičiek v skanzene a pre zhotovenie odpočívadiel v katastri obce, ktoré by
mali slúžiť občanom a návštevníkom obce. Jedná sa o stanovištia Prieseky – pod pílou,
odbočka na Stolečné a Suchovrch – turistický chodník na Orgoňovu Kyčeru.
- Organizácii JDS v obci sme pomohli zorganizovať Športový deň seniorov, ktorý sa konal
v priestoroch skanzenu a MFI.
- Zamestnanci obce plnili úlohy pri údržbe zelene na verejných priestoroch a na miestnom
cintoríne.
Návrh na uznesenie :
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. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
- záverečný účet obce za rok 2017 a záver z vykonaného auditu za rok 2017
predložila ekonómka obce

Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017
- správu predložila ekonómka obce – Ing. Bakalíková
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za
rok 2017
- návrh predložila kontrolórka obce – Ing. Šubiková
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za rok 2017
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
-Návrh predložila ekonómka obce – Ing. Bakalíková
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Záverečný účet obce Horná Mariková
a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia Obce Horná Mariková za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške
18 541,18 EUR
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hospodárenie obce k 31.3.2018
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie hospodárenie obce ku dňa
31.3.2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za
2. polrok 2018
- návrh predložila kontrolórka obce – Ing. Šubiková
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Horná Mariková za 2. polrok 2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej poveruje hlavného kontrolóra Obce Horná
Mariková na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok
2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Rozpočtové opatrenie 2018/1 zo dňa 21.06.2018
-návrh na rozpočtové opatrenie 2018/1 zo dňa 21.06.2018 bol prerokovaný po položkách
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtové opatrenie 2018/1 zo dňa
21.06.2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Rozpočtové opatrenie 2018/2 zo dňa 21.06.2018
-návrh na rozpočtové opatrenie 2018/2 zo dňa 21.06.2018, potreba úpravy jednotlivých
položiek bola zdôvodnená
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtové opatrenie 2018/2 zo dňa
21.06.2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

5. VZN o miestnom referende
Na základe upozornenia prokuratúry sme pripravili znenie VZN o miestnom referende.
Podklady ste dostali, sú nejaké pripomienky k predloženému materiálu?
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Horná Mariková o organizácii miestneho referenda v Obci Horná Mariková
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Horná Mariková bol spracovaný v tomto roku
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009.
Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych
služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.
Prijatie a schválenie dokumentu, je jedným z predpokladov na pridelenie dotácií na chod
nášho Zariadenia sociálnych služieb. Dokument vypracoval externý spolupracovník obce
Mgr. Vida. Po schválení dokumentu bude predložený na TSK.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce
Horná Mariková na roky 2018 - 2022
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

7. Rôzne
1. Komunálne voľby – povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi
voľbami
a) Počtu poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov obce :
b) Od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce
Horná Mariková : 7 poslancov
hlasovanie : za :
6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu Obce
Horná Mariková takto : 37,5 hodiny / týždeň
hlasovanie : za :
6
proti : 0
zdržal sa : 0
Žiadosti
1. Miroslav Kršík, Udička 509, 018 03 Horná Mariková
-žiadosť o prehodnotenie ceny pozemku E KN 2495/65, ktorá bola stanovená OZ na sumu
3,60€/m2. Pri tejto žiadosti p. Kršík vyslovil podmienku s predajom za zníženú cenu len za
podmienky, že zároveň bude mať prísľub na predaj ostatných pozemkov v MČ Udíčka
v zníženej cene cca 0,30€/m2. Pri tejto požiadavke mu bolo vysvetlené, že tento postup by bol
protizákonný a žiadne takéto uznesenie s podmienkou nemôže byť prijaté. Následne bolo
hlasované o znížení pôvodne stanovenej ceny 3,60€/m2.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s návrhom na zníženie pôvodne
stanovenej ceny 3,60€/m2 za pozemok parcela KNE 2495/65 a stanovenie ceny nižšej
- hlasovanie : za :
1
proti : 5
zdržal sa : 0
Prítomný p. Peter Tománek sa vyjadril, že i napriek nesúhlasu poslancov so znížením ceny
bude mať záujem o odkúpenie spodnej časti parcely E KN 2495/65 podľa zamerania p.
Meliša, bude sa jednať o prístupovú cestu k svojmu pozemku a priľahlé diely pôvodnej
parcely. Na tento účel pošle žiadosť o odkúpenie pozemku.
Starosta obce ďalej podal informáciu o predložení neoverených návrhov geometrického
plánu zamerania pozemkov a žiadosť o opravu výmery pozemkov v k. ú. Horná Mariková,
ktorá bola podaná na Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor, ktorú tam podal
Meliš. So žiadosťou geodeta Meliša na úpravu výmer nesúhlasíme, z dôvodu, že merania
prebehli v teréne, ktorý bol upravený počas čiernej stavby vodného zdroja a koryto potoka
bolo preložené. Podľa návrhu by obec prišla o výmeru, ktorú by získali vlastníci susedných
parciel Miroslav Kršík, Jana Zaťková a ďalší.
Na katastrálny odbor bude zo strany obce podaná písomná námietka voči navrhovanej
žiadosti na opravu.

2. Miroslav Macúch, Horná Mariková, Žrnové 395, 018 03 Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemok:
diel č. 8 GP o výmere 14 m2 z pozemku E KN 1990/2 –ostatné plochy o výmere 5535 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 1219/20 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Miroslava Macúcha, Horná Mariková, Žrnové
395, 018 03 Horná Mariková
Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 61/2017 zo dňa 09.08.2017.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
Pozemok, ktorý je odčlenený geometrickým plánom číslo 61/2017 zodňa09.08.2017je
využívaný jako účast plôch , ktoré boli bez napádania užívané MiroslavomMacúchom na
základe dohody a reálnej deľby vlastníkov a užívateľov rodinných domov a priľahlých
pozemkov.
Prevod vlastníctva majetku bol zverejnený na web stránke obce : hornamarikova.sk : dokumenty,
zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva / zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 20.06.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 3/2018 zo dňa 20.06.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Vladimír Jurčík, Horná Mariková, Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková
ZuzanaJurčíková, Horná Mariková, Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemok:
diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku E KN 3069/42- ostatné plochy o výmere 1379 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 v katastrálnom
území Horná Mariková pre Vladimíra Jurčíka a Zuzanu Jurčíkovú, Horná Mariková, Belejov č.
115
Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 01/2018 zo dňa 13.04.2018.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
Pozemok, ktorý je odčlenený geometrickým plánom číslo 01/2018 zodňa13.04.2018je
využívaný jako súčasť plôch , ktoré boli bez napádania užívané Vladimírom Jurčíkom a
Zuzanou Jurčíkovou na základe dohody a reálnej deľby vlastníkov a užívateľov rodinných
domov a priľahlých pozemkov.
Prevod vlastníctva majetku bol zverejnený na web stránke obce : hornamarikova.sk : dokumenty,
zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva / zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 20.06.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 3/2018 zo dňa 20.06.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Zuzana Hrenáková, Pionierska 984/22-1, 017 01 Považská Bystrica
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemok:
diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku E KN 3069/42- ostatné plochy o výmere 1379 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 v katastrálnom
území Horná Mariková pre Zuzanu Hrenákovú, Považská Bystrica, Pionierska 984/22-1
Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 01/2018 zo dňa 13.04.2018.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
Pozemok, ktorý je odčlenený geometrickým plánom číslo 01/2018 zodňa13.04.2018je
využívaný jako súčasť plôch , ktoré boli bez napádania užívané Zuzanou Hrenákovou na
základe dohody a reálnej deľby vlastníkov a užívateľov rodinných domov a priľahlých
pozemkov.
Prevod vlastníctva majetku bol zverejnený na web stránke obce : hornamarikova.sk : dokumenty,
zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva / zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 20.06.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 3/2018 zo dňa 20.06.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Viliam Zemančík,Visolaje 204, 018 61 Beluša
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemok:
diel č. 1 GP o výmere 992 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2834/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 992 m2
v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 2 GP o výmere 108 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2835/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 3 GP o výmere 31 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2835/2 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 4 GP o výmere 141 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
604 m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61

Beluša
diel č. 5 GP o výmere 332 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
604 m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61

Beluša

diel č. 6 GP o výmere 131 m2 z pozemku E KN 2789/1 - ostatné plochy o výmere 1309 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 604
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 7 GP o výmere 37 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/2 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 37
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 8 GP o výmere 24 m2 z pozemku E KN 2823/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/3 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša
diel č. 9 GP o výmere 5 m2 z pozemku E KN 2789/1 - ostatné plochy o výmere 1309 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2836/3 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29 m2
v katastrálnom území Horná Mariková pre Viliama Zemančíka, Visolaje 204, 018 61 Beluša

Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 2/2016 zo dňa 23.02.2016.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
trvalé trávne porasty – 0,80 € /m2
Pozemky, ktoré sú odčlenené geometrickým plánom číslo 2/2016 zodňa23.02.2016sú
využívané jako súčasť plôch , ktoré boli bez napádania užívané Viliamom Zemančíkom na
základe dohody a reálnej deľby vlastníkov a užívateľov rodinných domov a priľahlých
pozemkov.
Prevod vlastníctva majetku bol zverejnený na web stránke obce : hornamarikova.sk : dokumenty,
zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva / zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 20.06.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 3/2018 zo dňa 20.06.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

6. Štefan Ďurčo, Poľná 8, 900 27 Bernolákovo
– dňa 28.5.2018 podal žiadosť o zníženie ceny za pozemok, navrhovaná cena je 2,50€/m2
Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo žiadosť a navrhuje nové uznesenie :
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. Pozemok pre Štefana Ďurča, Poľná 8, Bernolákovo musí
byť zameraný 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 – 10,00 €/m2
- hlasovanie :
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 3/2018 zo dňa 21.06.
2018
hlasovanie : za :

proti : 0

Overovatelia : Jaroslav Babečka
Vlasta Martečíková

Zapisovateľka : Eva Brídziková

zdržal sa : 0

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

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

Ing. Miroslav Hamar
starosta obce

