Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 5. septembra 2018
Prítomní poslanci :Babečka Jaroslav, Braciník Peter, Martečíková Vlasta, Šupolík Zdeno,
Zemančíková Bohuslava
Neprítomný: Braciníková Viera, Kušnierik Anton
Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice: Zemančíková Bohuslava, Babečka Jaroslav

Zapisovateľka: Eva Brídziková
Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Stav hospodárenia obce k 31.6.2018 a Rozpočtové opatrenie obce
4. Príprava projektov na čerpanie Fondov EU
5. Rôzne
6. Záver
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti Obecného úradu
Od posledného obecného zastupiteľstva boli plnené nasledujúce úlohy :
-Bola podpísaná zmluva medzi MVSR, resp RHaZZ SR a obcou Horná Mariková o dodaní
Protipovodňového vozíka pre potreby nášho DHZ.
- Pomáhali sme pri zabezpečení a zorganizovaní spoločného cvičenia hasičských zborov
z doliny. Témou bolo precvičenie dopravy vody v horskom teréne, s použitím viacerých
čerpadiel a viacerých kusov hasičskej techniky. Voda bola dopravovaná na vzdialenosť cca
850 m, s prevýšením do cca 190 m. Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia HaZZ v Považskej
Bystrici ako aj zástupcovia DHZ z úrovne okresu.
- Podarilo sa nám pripraviť, organizačne zabezpečiť XXVII. ročník MFS. Zúčastnilo sa
celkom 340 účinkujúcich, celkom akciu zabezpečovalo 20 organizátorov. Všetkým tým, ktorí
sa akcie zúčastnili ako organizátori a pomohli pri zvládnutí tejto kultúrnej akcie patrí vďaka.
- Podľa plánu sme riešili Rekonštrukciu cesty Miestna časť Žrnové na parcelách KNC 12/2,
1219/17 a 1219/19. Práce začali 10. augusta čistením krajníc a rygolov. Samotné asfaltérske
práce na tomto úseku boli vykonané od 22. augusta, práce sme dokončovali 27.8.
V rámci dokončovania týchto prác bola upravená i miestna komunikácia na parcele KNC č.
880/1 v smere na Lipové.
- Tak isto podľa rozhodnutia zastupiteľstva bola urobená rekonštrukcia miestnej komunikácie
v MČ Richtárovci na parcele KNC č.1352/3
- V zmysle naplnenia ustanovenia Zmluvy o spolupráci medzi Obcou Horná Mariková
a Spoločnosťou Mestské lesy boli dohodnuté finančné prostriedky využité na úpravu cesty
v úseku osada Juríčkovci – smer Trojpotočie (Rudašov), bol upravený výjazd smerom na
osadu Packovci, bol položený koberec na most cez Marikovský potok.

- V tejto súvislosti sme už v máji 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.
- Pokračovali práce pri ťažbe dreva, tento rok sme predpokladali vyťažiť cca 450 m3.
Vzhľadom k priaznivým poveternostným podmienkam predpokladáme, zvýšiť ťažbu
plánovanú pre tento rok o 200 m3, čím by sme vyrovnali plán ťažby plánovaný pre jednotlivé
roky. Pre vytvorenie podmienok na ďalšie práce v plánovaných porastoch sme organizovali
vybudovanie nových lesných ciest v lokalitách nad osadou Kulíncovci a v časti nad osadou
Gacovci, kde náklady na tieto práce dosiahli náklady vo výške cca 3500 €. Je potreba brať
v úvahu, že tieto cesty budú účelu – prístupu do porastov slúžiť po dobu ďalších rokov.
- Z časti zbytkového dreva, ktoré dreva sa nám nepodarilo odviezť odberateľom v roku 2017 a
na skládke na Perliskách bolo uskladnené v priebehu zimy, toto sme nechali spracovať na píle
v Udiči. Časť tohto reziva sme použili na výstavbu odpočívadla na sedle Šmarhanove na
turistickom prístupe na modrú turistickú značku vedenú po hranici nášho katastra v smere
Považská Bystrica – Malý Javorník.
- Organizácii JDS v obci sme pomohli zorganizovať Stretnutie heligonkárov v Hornej
Marikovej .
- 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 : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Stav hospodárenia obce k 31.6.2018 a rozpočtové opatrenie
Stav hospodárenia obce k 31.6.2018 a rozpočtové opatrenie číslo 3/2018
predložila ekonómka obce
Hospodárenie obce k 31.3.2018
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie hospodárenie obce ku dňa
31.6.2018
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania Obcou Horná Mariková
Stanovisko predložila kontrolórka obce

Úver obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
Obce Horná Mariková k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
Obcou Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej uznesením číslo 4/2018
schvaľuje
- príjem úveru vo výške 76.100,59 € na krytie kapitálových nákladov na akciu
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Žrnové“
- Zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou obce s dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke
Celkový počet poslancov : 7
Počet prítomných poslancov : 5
Počet poslancov hlasujúcich za : 5
Rozpočtové opatrenie 2018/3 zo dňa 05.09.2018
-návrh na rozpočtové opatrenie 2018/3 zo dňa 05.09.2018 bol prerokovaný po položkách
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtové opatrenie 2018/3 zo dňa
05.09.2018
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Príprava projektov na čerpanie Fondov EU
Dom smútku– bola pripravená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Predpokladáme, že by sme tento projekt podali v rámci PRV Výzva k verejným budovám.
Vizualizácia predstavuje farebne odlíšené vyhotovenie novej budovy. Je pripravená i varianta
výstavby bez prestrešenia vstupu. Stavebné povolenie nám bude vydávať Obec Dolná
Mariková ako náš obecný stavebný úrad.
Budovanie protipovodňových opatrení v Obci Horná Mariková - jedná sa o budovanie
vodozádržných opatrení v rámci ktorých by sa mala voda zachytiť a zviesť do zasakovacích
priestorov, kde by sa mala pomaly dostať späť do pôdy (patria sem i projekty „Zelené
strechy“ ap. )
Bude sa jednať o dve samostatné časti projektu.
I. Átrium budovy Obecného úradu – v rámci projektu by boli odstránené betónové panely pri
stenách átria, podlaha by bola nahradená zámkovou dlažbou, pod povrchom by mali byť
osadené zasakovacie prefabrikáty. Prestavaná bude strecha nad balkónom, budú vymenené
dažďové zvody a bude urobená estetická úprava plochy tak, aby sa táto plocha dala využívať
pri spoločenských a kultúrnych akciách v obci.
II. Plocha pred budovou OcU(vstupy) - mal by byť odstránený asfalt, ten by mal byť
nahradený zámkovou dlažbou, plocha bude vyrovnaná do úrovne kanálov, budú osadené nové

zvody pre odvádzanie vody zo strechy budovy, budú upravené vstupy do budovy vrátane
bezbariérového prístupu. Na ploche medzi budovou a štátnou cestou bude osadená vsakovacia
komora so zasakovacími prefabrikátmi pre postupné zasakovanie vody.
Na túto aktivitu je vypísaná výzva MŽP ukončenie výzvy je 30.9. 2018. S prípravou
podkladov pre žiadosť a podanie samotnej žiadosti sme na základe ponuky vybrali spoločnosť
MP Profit v Považskej Bystrici. Projektovú dokumentáciu na základe výberu projekčnej
kancelárie spracúva projekčná kancelária Ing. Sandánusa.
K projektu bolo potreba vykonať geodetické zameranie výškových bodov stavby, ktoré
vykonal Ing. Mário Barančík.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Mariková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie obce Horná Mariková do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného
prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-SC211-2018-40s projektom
„Budovanie vodozádržných opatrení obec Horná Mariková“
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške
max. 10.300€ z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 206.000€ v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
hlasovanie : za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

ČOV pri ZSS Pagaňov– v súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na ČOV pri
ZSS Pagaňov. Stav s vývozom odpadových vôd je dlhodobo neúnosný a je potrebné tento
stav vyriešiť. Na tento projekt už bola v minulosti vypracovaná projektová dokumentácia, (v
dobe, kedy domov dôchodcov spravoval TSK), dokumentáciu je potreba v súčasnosti
vzhľadom k vývoju technológií aktualizovať. Chceli by sme použiť technológiu súčasnosti –
zároveň je potreba rešpektovať šírkové pomery pozemku KNE 1772/1, odstupy od vodného
toku i cesty III triedy.
Po aktualizácii projektovej dokumentácie chceme požiadať o stavebné povolenie. Po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia by sme riešili samotnú realizáciu stavby
a to i v závislosti od možností získať na stavbu finančné prostriedky od štátu, resp. využiť
finančné prostriedky vlastné (ZSS) a
Aktualizáciu projektu rieši Ing. Koreníková
Cesty v MČ Hlboké, Udíčka– uvedené cesty na parcelách Hlboké KNC č. 714/5 a Udíčka

KNC č. 2155/5. Cesty boli zamerané, projekt je v spracúvaní. V prípade vyhlásenia výzvy
Opatrenie 7.2. na rekonštrukciu vozoviek budeme podávať projekty na uvedené cesty.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie zámery pre prípravu projektov
hlasovanie : za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Rôzne
1. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného – prebytočného majetku obce
- vyraďovacia a likvidačná komisia preložila protokol č. 1/2018 na vyradenie a likvidáciu
neupotrebiteľného – prebytočného majetku obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje protokol č.1/2018 na vyradenie
a likvidáciu neupotrebiteľného – prebytočného majetku obce
hlasovanie : za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Zmluva o zriadení vecného bremena : Stredoslovenská distribučná, a. s. a Obec
Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Zriadenie vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve
uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemku parc. KN E 2782/1, ostatná
plocha o výmere 8677 m2 v rozsahu dielu č. 10 o výmere 211 m2 a parc. KN E č. 2806/2,
ostatná plocha o výmere 1181 m2 v rozsahu dielu č. 12 o výmere 2 m2, vyznačenom
geometrickým plánom č. 46193537-80/2015, vypracovaným spoločnosťou Ing. Juraj
Karolčík, Námestovo dňa 10.07.2015.
Citovaný pozemok je dotknutý realizáciou stavby : „Horná Mariková – Zemanov – zahustenie
TS Zemanov“.
Predmetný pozemok je Okresným úradom, katastrálnym odborom Považská Bystrica
evidovaný na liste vlastníctva č. 1979 pre katastrálne územie Horná Mariková v prospech
vlastníka, Obec Horná Mariková, ako povinného z vecného bremena.
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Mariková o umiestňovaní plagátov
a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Horná Mariková o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

Žiadosti
1. Peter Žilinčík a Ing. Jana Žilinčíková, Dolná Mariková č.443, 018 02 Dolná Mariková

- žiadosť o odpredaj pozemku C KN 406/5 o výmere 85 m2, ostatné plochy
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. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku E KN 3069/42- ostatné plochy o výmere 1379 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 v katastrálnom
území Horná Mariková pre Petra Žilinčíka, Dolná Mariková a Ing. Janu Žilinčíkovú, Dolná
Mariková.
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 zo dňa 13.04.2018 je
využívaný ako súčasť plôch , ktoré boli bez napádania užívané Petrom Žilinčíkom a Ing.
Janou Žilinčíkovou, Dolná Mariková 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 05.09.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 4/2018 zo dňa 05.09.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Zdenka Cyprichová, Horná Mariková
Ján Milák, Udiča
- Žiadosť o odpredaj pozemkov v časti obce Modlatín - Hrebeň
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. 14 GP o výmere 10 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 47m2 k
novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2522 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2
v katastrálnom území Horná Mariková pre Jána Miláka, Udiča
diel č. 12 GP o výmere 149 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 474
m2 k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2526/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 880
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Jána Miláka, , Udiča
diel č. 13 GP o výmere 9 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2
k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2526/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
v katastrálnom území Horná Mariková pre Jána Miláka, Udiča
diel č.11 GP o výmere 126 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 474
m2k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2526/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234
m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Zdenka Cyprichová, Horná Mariková
diel č.10 GP o výmere 104 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 474
m2k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2527/1 – záhrady o výmere 669 m2 v katastrálnom
území Horná Mariková pre Zdenka Cyprichová, Horná Mariková

diel č. 9 GP o výmere 1 m2 z pozemku E KN 2639 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 474
m2k novovytvorenému pozemku C KN parc. č. 2529/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
v katastrálnom území Horná Mariková pre Zdenka Cyprichová, Horná Mariková

Ostatné diely GP číslo 20/2018 sú predmetom usporiadania vlastníckych vzťahov medzi
Jánom Milákom, Udiča č a Zdenkou Cyprichovou, Horná Mariková.
Pozemky sú zamerané 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
záhrady – 2,00 €/m2
Pozemky, ktoré sú odčlenené geometrickým plánom číslo 20/2018 zodňa21.06.2018sú
využívané ako súčasť plôch , ktoré boli bez napádania užívané Jánom Milákom, a Zdenkou
Cyprichovou, 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 05.09.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 4/2018 zo dňa 05.09.2018 /.

- hlasovanie :

za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Vladimír Polník, Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj stavby píla číslo súpisné 170
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 stavbu:
číslo súpisné 170 – píla na pozemku C KN parc. č. 281/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
978 m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Vladimíra Polníka, Dolná Mariková
Stavba je zapísaná na LV č. 703 – vlastník Obec Horná Mariková má rozmery
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: 100,00 € - stavba – súpisné číslo 170 –výmera stavby je 302 m2 Stavba - súpisné číslo 170 je využívaná jako súčasť stavieb a plôch , ktoré boli bez napádania
užívané Vladimírom Polníkom, Dolná Mariková 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 05.09.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 4/2018 zo dňa 05.09.2018 /.

- hlasovanie : 5

za :

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Anna Budayová, Horná Mariková
- žiadosť o odpredaj časti pozemku E KN 2653/2 v osade Kuchtovci
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
2653/2 o výmere 1049 m2 – zastavané plochy a nádvoria za účelom odpredaja časti pozemku
pre Annu Budayovú, Horná Mariková
- hlasovanie :
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

5. Majitelia rodinných domov, rekreačných domov a pozemkov v osade Kúbovce,
miestna časť Žrnové, Horná Mariková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku prístupovej
komunikácie do časti obce Žrnové – Kubovce
- hlasovanie :
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
- poslanec Šupolík podal návrh na nákup mučovacieho zariadenia s ramenom
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce o zistenie možnosti zakúpenia
mulčovacieho zariadenia pre obec
-

hlasovanie : za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 4/2018 zo dňa 05.09.
2018
hlasovanie : za : 5

proti : 0

Overovatelia : Jaroslav Babečka
Bohuslava Zemančíková

Zapisovateľka : Eva Brídziková

zdržal sa : 0

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

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

Ing. Miroslav Hamar
starosta obce

