Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 25. augusta 2021
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Michal Kršík, Bc. Marek Hamar,
Tomáš Trmík,
Neprítomní : Pavel Žiačik
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice:
Jozef Lokšenínec
Michal Kršík

Zapisovateľka:
- hlasovanie : za : 6

Eva Brídziková
proti : 0

zdržal sa : 0

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh hospodárenia k 30.6.2021
3. Informácia o stave hospodárenia k 30.6.2021
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mariková č. 1/2021 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Horná Mariková
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
- správu predložil starosta obce :
- Od posledného jednania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. mája boli v obci
plnené tieto úlohy
- Pracovníci obce a pracovníci na aktivačných prácach zabezpečovali opakované kosenie
verejných plôch, najnáročnejšie je kosenie cintorína. Naviac koncom mája a v júni v mokrom
počasí bol objem tráv vysoký. Pri kosení dostupných plôch využívame i mulčovacie
zariadenie. Tak ako minulý rok, zariadenie na základe požiadaviek občanov bolo využité i na
údržbu súkromných pozemkov, samozrejme tieto práce boli žiadateľom vyúčtované.
- zabezpečovali sme vývoz KO vlastnými silami v počte 16 kontajnerov, čo je nárast oproti
minulému roku a rovnakému obdobiu o päť vývozov viac
- začiatkom mesiaca jún (3.6.) sme za prítomnosti OLH Ing. Hojdíka a lesného geodeta Ing.
Pizúra vykonali obhliadku vhodných plôch pre práce v obecných lesoch, lokality sme
vytipovali v súlade s Lesným hospodárskym plánom, problémom je vhodný dodávateľ prác.
Javí sa nám možnosť, že by nám do ťažby nastúpila ťažobná partia od začiatku septembra.
- V mesiaci jún sme požiadali o pridelenie nadbytočného majetku štátu – Kancelária
prezidenta, mala k dispozícii vozidlo Peugeot Partner 1,4, najazdené 34 500 km,
v zachovalom stave. Žiadosť bola úspešná, podpísali sme zmluvu a vozidlo sme spolu so
zástupcom starostu p. Babečkom doviezli. Náklady obce boli len preplatenie PHM v nádrži
cca 67 € a zakúpenie dialničnej známky na prevoz vozidla na pôvodnej ŠPZ.

- Zariadili sme výmenu vonkajších dverí na sále KD, tak isto sme zabezpečili vydrátkovanie
a povrchovú úpravu podlahy v sále KD.
- Zorganizovali sme a zúčastnili sme sa na štátnych stavebných dohľadoch v Bradelnom – p.
Kožúrik vs. p. Michalíková, k tomu bol následne prizvaný geodet Ing. Barančík, ktorý
vyhotovil GP a ďalej v Modlatíne u p. Jurisa.
- Opakovane sme komunikovali osobne i písomne s Mestom Považská Bystrica ohľadne
vzájomnej zámeny pozemkov. Mesto vlastní pozemky v centre obce Horná Mariková, jedná
sa o pozemky:
Jedná sa o pozemky na ich LV č. 881 a to:
- KNE 2780/1 o výmere 4811m2, Trvale trávnaty porast – pozemok sa nachádza v centre
obce, v susedstve Marikovského a Modlatínskeho potoka, vedľa pozemku, na ktorom stojí
predajňa COOP Jednota Čadca a Pohostinstvo Modlatín. Pozemok je močaristý, na pozemku
rastú dreviny (jelša, jasen, vŕba + kroviská), ktoré sú značne zanedbané, ohrozujúce NN
rozvody. Vetvy z týchto stromov opakovane poškodzujú tam vedúce NN vedenie
a niekoľkokrát spôsobili výpadok elektrickej energie v centre obce. Na pozemku bol
v minulosti (1981) vybudovaný zdroj vody pre Hotel Ráztoka (táto stavba nebola nikdy
zapísaná)
- KNE č. 2780/2 o výmere 979m2, vedený ako ostatná plocha, nachádzajúci sa v centre obce,
medzi štátnou cestou III. triedy a Marikovským potokom. Pozemok z väčšej časti tvorí breh
Marikovského potoka.
- KNE č. 2775 o výmere 1497m2, Uvedený pozemok je tvorený tromi časťami, ktoré sa
nachádzajú ako zvyšky pôvodného „E“ pozemku v centre obce (okolie budovy obecného
úradu). Jedna časť tvorí jednu z prístupových ciest k budove OcU, ako parcela KNC č. 3,
ďalšia časť je v blízkosti koryta Marikovského potoka a časť v blízkosti Modlatínskeho
potoka. Pozemky svojim tvarom nie sú vhodné na stavebné účely, neslúžia ani ako orná pôda.
Pri geodetickom zameraní by boli označené ako ostatná plocha.
- KNE č. 2780/2o výmere 979m2, ostatná plocha. Pozemok tvorí časť koryta Marikovského
potoka, časť zasahuje do blízkosti multifunkčného ihriska.
KNC č. 208 o výmere 1697m2, zastavaná plocha a nádvorie. Plocha sa nachádza v centre
obce v blízkosti pozemku, na ktorom stojí budova bývalej ZŠ. Pozemok vznikol
„nedomeraním“ pri zámene pozemkov medzi Mestom Považská Bystrica a Obcou Horná
Mariková v roku 2008. Cez pozemok preteká odvodňovací kanál a zároveň, časť pozemku po
úprave slúži ako prístupová cesta k tam stojacim stavbám. Pozemok má rozmer cca 3-7 x 245
metrov.
Všeobecne platí, že tieto pozemky sú v nepravidelných tvaroch, ako zbytky po
predchádzajúcich pozemkových úpravách, samostatne nevyužiteľné.
Navrhujeme Mestu Považská Bystrica uvedenú výmeru 9 963m2 vymeniť, po vzájomnej
konzultácii s riaditeľom Mestských lesov s.r.o. Petrom Stoklasom za pozemky Obce Horná
Mariková a to pozemok KNE č. 2717/116 o výmere 4 366m2, Orná pôda a KNE č. 2717/117
o výmere 5495m2, orná pôda, ktoré sú v dnešnej dobe zaradené ako les a skutočne sa tam les
nachádza. Plocha týchto pozemkov je celkom 9 861m2 súvislej plochy. Tieto pozemky sa
nachádzajú v extraviláne a sú v priamom dotyku s pozemkami vo vlastníctve Mesta Považská
Bystrica a to pozemkom KNE č. 2827, ktorý je využívaný na lesné hospodárenie
Spoločnosťou Mestské lesy Považská Bystrica.

Zámenou pozemkov by sme vyriešili niektoré technicko-pozemkové problémy v
intraviláne obce. Mestu by výmena prioritne zlepšila možnosť lesného hospodárenia, ktoré na
v intraviláne existujúcich pozemkoch nie je možné.
Obci a občanom obce by sa uľahčila činnosť ohľadom úpravy a údržby pozemkov v centre
obce, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavieb, zlepšila by sa možnosť riešenia
inžinierskych sietí k okolitým pozemkom (cesty, zdroj vody, rozvody elektrickej energie,
protipovodňové opatrenia).
Zámenu navrhujeme urobiť zámennou zmluvou, z dôvodu lepšieho vzájomného využitia
uvedených pozemkov, bez potreby znaleckých posudkov, či vzájomných doplatkov. Tento
návrh je zo strany poslancov obecného zastupiteľstva akceptovateľný i keď je nami ponúkaná
výmera v lepšom celku (plocha cca 76x130m).
Návrh na jednoduchú zámenu je i cestou k zjednodušeniu administratívnych postupov pre
Mesto i Obec vzhľadom k stúpajúcej potrebe administratívne riešiť v centre obce Horná
Mariková niektoré inžinierske siete, pre v obci bývajúcich občanov a v obci pôsobiace
právnické osoby (cesty, NN rozvody, vodovod, vodný zdroj ap.).
Dlhodobo sa v obci snažíme o usporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým
fondom. Vzhľadom k tomu, že v obci je značná rozdrobenosť pozemkov. Naviac, vzhľadom
k vysokej miere vysťahovalectva obyvateľov mimo obec (Mesto Považská Bystrica, Mesto
Púchov), ale i mimo okres i mimo územie republiky – kde zostali žiť. O svoj majetok sa
z veľkej časti prestali starať, a to vrátane jeho zahŕňania do dedičských konaní po úmrtí
pôvodného majiteľa, takže je v súčasnosti na katastri obce vysoká miera podielníctva s tzv.
„Neznámymi vlastníkmi“, ktorých zastupuje štát prostredníctvom SPF a Lesov Slovenskej
republiky.
Tento stav nám spôsobuje značné obmedzenia pri riešení prípadných stavebných
povolení, príprave projektov na čerpanie Eurofondov ap.
Stav a právna dostupnosť pozemkov, ktoré Mestu navrhujeme vymeniť v centre obce je
z hľadiska ich využiteľnosti a prípadnej úpravy obdobný – treba na nich riešiť komunikácie,
protipovodňové opatrenia, na časti parcely KNE č. 2780/1 by v budúcnosti mohol vzniknúť
náučný chodník v rámci parkovej úpravy centra obce.
- Opakovane sme riešili poruchy na rozvodoch verejného rozhlasu a verejného osvetlenia,
stalo sa tak v MČ Udíčka, kde si občania núdzovo pomohli sami, Prieseky, Modlatín,
Ráztoka.
- Cestou SSE Žilina sme zabezpečili výmenu podperného bodu el. rozvodov v Hlbokom, kde
už náklon stĺpu a previs elektrických drôtov ohrozoval prechádzajúce vozidlá.
- 25.7. došlo k poškodeniu rozvodu obecného rozhlasu v lokalite Udíčka, poškodenie spôsobil
p. Jozef Kujaník, k zadokumentovaniu samotného poškodenia bola privolaná Polícia SR.
Došlo k poškodeniu vedenia rozhlasu, cca 200m, poškodenie rozvodu internetového
optického kabla i rozvodov telekomunikácií. Vec rieši Polícia SR, obec si bude uplatňovať
náhradu škody.
- V závere júla bola vykonaná oprava vozovky III. triedy v úseku odbočka do Bradelného –
snežná jama pod osadou Richtárovci, opravu zabezpečoval TSK, z materiálu sa nám podarilo
získať 100 ton asfaltového recyklátu na použitie v rámci obce.
- Recyklát už bol použitý na úpravu cesty v osade Rokytové, Pagaňov, Pobočkovci i na

drobné opravy podľa požiadaviek občanov.
- Zároveň sme z obce zaslali žiadosť na TSK na naplánovanie opráv na štátnej ceste v roku
2022 – prioritne by bol riešený úsek cesty v časti Kučík – centrum – Pacek nad Požiarnou
zbrojnicou.
- Za účasti riaditeľa Mestských lesov bola dohodnutá oprava cesty v MČ Modlatín nad osadou
Hoľbovci, od skládky po nový úsek + dielčie opravy nižšie položených častí vozovky pri
Žiačikovi, Gašparíkovi, resp. Omámikovi – tieto opravy budú vykonané na Základe zmluvy
o spolupráci medzi obcou a Spoločnosťou Mestské lesy. Práce by mali byť hotové do 10.
septembra.
- Zabezpečili sme geodetické merania v osade Pobočkovci – obecná cesta a v osade
(Adamcovci – vytýčenie miestnej komunikácie (18.8.2021).
- Zabezpečili sme dôstojný priebeh XXVIII. ročníka MFS, akcia i napriek nepriazni počasia
dopadla dobre. Akcia sa stáva náročnou na prípravu z hľadiska potreby množstva práce k jej
zabezpečeniu. – úprava vonkajších priestorov, výmena lavíc, stavba samotného stanu ....
pri tom najväčším problémom je pracovná sila.
- spolu s členmi DHZ sme vykonali obhliadku priestorov požiarnej zbrojnice, tu sa nám javia
dva akútne problémy:
Prvým je zatekanie vlhkosti do priestorov garáže pre IVECO – k tomu sme dohodli vstup na
susedný pozemok (majiteľ p. Uríček) za účelom odvedenia vody zo strešných žľabov
požiarnej zbrojnice do kanalizácie a priame napojenie tejto kanalizácie na vybudované
odvodnenie centra obce. Práce budú vykonané svojpomocne členmi DHZ za pomoci
zapožičaného bagra, a zakúpeného materiálu. Odborný dozor, inštaláciu odvodňovacieho
potrubia zabezpečí Martin Gardoň, práce vykonajú členovia DHZ.
Druhým problémom je zabezpečenie temperovania priestoru požiarnej zbrojnice počas zimy.
Temperovanie je potrebné z hľadiska uloženej techniky (voda v cisternách) a samozrejme
i z hľadiska tam sa nachádzajúcej šatne hasičov.
V minulej zimnej sezóne sme temperovali za pomoci elektrických ohrievačov, spúšťaných
v ranných a večerných hodinách na nevyhnutne dlhú dobu a držali sme v miestnostiach
teplotu cca 6°C.
Na budove sú nainštalované dvoje el. hodiny, jedny pre tzv. Klub Mládeže (šatňa hasiči+
priľahlé priestory) spotreba 175 kWh za rok, čo je vrátane poplatku za hodiny 262,90€, ďalšie
el. hodiny pre tzv. Pekáreň (garáže – tam boli ohrievače) spotreba za rok 9 233kWhV, čo je
2 108,26€ , vo finančných nákladoch nám to za rok urobilo výdaje vo výške 2 371,16€.
K tomu treba ešte pripočítať materiál spotrebný, počítajme, že v priebehu sezóny sa spáli aj
ohrievač, poprípade časovacie hodiny ...
Návrh je vybudovať na tento účel ÚK s osadením kotla ÚK (cca 30KWh) na pelety,
vybudovaním komína, realizáciou rozvodov a regulačného systému pre obidve garáže a šatňu
hasičov s tým, že pri realizácii by bol osadený rozvodný ventil pre možné napojenie kúrenia
i do miestností samotnej pekárne, pre prípad vybudovania napr. múzea a do miestností nad
požiarnou zbrojnicou – núdzové ubytovanie pre krízový prípad.
Predbežný rozpočet na takúto modernizáciu predstavuje sumu cca 17 000€, pri jej obstaraní
predpokladáme, že pre potreby temperovania by sme spálili ročne cca 4 - 5 ton drevených
peliet. Návratnosť investície sa pohybuje niekde v rozpätí 7 – 8 rokov, ale získali by sme
ďalšie možnosti využitia celého priestoru

- dňa 18.8.2021 sme zorganizovali výjazdné zasadnutie stavebnej komisie, ktorej sa
zúčastnili: Jaroslav Babečka, Bc. Marek Hamar, Jozef Lokšeninec a starosta obce s týmto
výsledkom:
Udíčka - Uznesenie 2/2021-14 Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú
komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 2464/20 o výmere 19 430 m2 za účelom
odpredaja pre žiadateľov Andrej Gašparík, Dolná Mariková 518, 018 02 Dolná Mariková a
Ľudmila Gašparíková, Dolná Mariková 518, 018 02 Dolná Mariková
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemku KN E 2464/20 výmera 19 430m2,
v spodnej časti parcely boli v minulosti vymerané parcely KNC č. 2362, 2361/1 a 2360/1,
ktoré sú bez založeného LV. Pozemok je pre obec nevyužiteľný a je zahrnutý do intravilánu
ako potencionálny pozemok pre účely chatovej rekreácie ako CHR 14.
V prípade odpredaja časti pozemku je potreba zabezpečiť prístup do zvyšku parcely KNE
2464/20 vymeraním prístupovej komunikácie po hranici parciel KNE č. 2464/20 a KNE
2463/2 o šírke minimálne 4 metre. Odpredávanú časť pôvodnej parcely KNE č. 2464/20 je
potreba geodeticky zamerať a zarovnať v zadnej časti novovytvorenej parcely približne
v hraniciach parciel KNC č. 2362, 2361/1 a 2360/1, ktoré sú bez založeného LV a zabezpečiť
vytvorenie parcely s hranicou až na parcelu KNC č. 2155/5 (miestna komunikácia vo
vlastníctve obce). Cenu je potreba stanoviť s ohľadom na zaradenie pozemku a prístup
k nemu.
Návrh na uznesenie 3/2021 - 1 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že žiadosť o odpredaj časti pozemku
E KN parc. č. 2464/20 o výmere 19 430 m2 pre žiadateľov Andrej Gašparík, Dolná Mariková
518, 018 02 Dolná Mariková a Ľudmila Gašparíková, Dolná Mariková 518, 018 02 Dolná
Mariková bude prejednaná po vyhotovení skutočného zamerania časti pozemku podľa návrhu
stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej Marikovej : V prípade odpredaja časti
pozemku je potreba zabezpečiť prístup do zvyšku parcely KNE 2464/20 vymeraním
prístupovej komunikácie po hranici parciel KNE č. 2464/20 a KNE 2463/2 o šírke minimálne
4 metre. Odpredávanú časť pôvodnej parcely KNE č. 2464/20 je potreba geodeticky zamerať
a zarovnať v zadnej časti novovytvorenej parcely približne v hraniciach parciel KNC č. 2362,
2361/1 a 2360/1, ktoré sú bez založeného LV a zabezpečiť vytvorenie parcely s hranicou až na
parcelu KNC č. 2155/5 (miestna komunikácia vo vlastníctve obce).
Geometrický plán zabezpečí obec.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlboké - Uznesenie 2/2021 –15 : Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú
komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 1882/1 o výmere 3424 m 2 za účelom odpredaja
pre žiadateľa Ing. Miloš Grošaft, Stred 45/3-15, 017 01 Považská Bystrica
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemku KN E 1882/1 o výmere 3424 m 2,
zbytok pôvodného pozemku pod geodeticky zameranou cestou do Hlbokého KNC č. 714/5.
Pozemok je pre obec nevyužiteľný a je to jediná možnosť sprístupnenia pozemku KNC č. 752
vo vlastníctve p. Groššafta, ktorý je súčasťou CHR 6, kde plánuje p. Groššaft postaviť
rekreačnú chatu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok v intraviláne a zároveň je to
zbytková plocha tvorená medzou nad cestou SK odporúča tomu prispôsobiť aj cenu za
odpredaj.

Návrh na uznesenie 3/2021 - 2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že žiadosť o odpredaj časti pozemku
KN E 1882/1 o výmere 3424 m 2, pre žiadateľa Ing. Miloš Grošaft, Stred 45/3-15, 017 01
Považská Bystrica bude prejednaná po vyhotovení skutočného zamerania časti pozemku
podľa návrhu stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej Marikovej : jedná
o časť pozemku KN E 1882/1 o výmere 3424 m 2, zbytok pôvodného pozemku pod geodeticky
zameranou cestou do Hlbokého KNC č. 714/5.
Pozemok je pre obec nevyužiteľný a je to jediná možnosť sprístupnenia pozemku KNC č. 752
vo vlastníctve p. Groššafta, ktorý je súčasťou CHR 6, kde plánuje p. Groššaft postaviť
rekreačnú chatu.
Geometrický plán zabezpečí obec.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hrebeň - Uznesenie 2/2021 – 16 : Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú
komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 2635 o výmere 901 m 2 za účelom odpredaja pre
žiadateľa Roman Polník, Dolná Mariková č. 84, 018 02 Dolná Mariková
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemku KN E 2635 o výmere 901m2
m2,parcela sa skladá z troch častí. Dve menšie slúžia ako plochy pre parkovanie, resp. jedna
ako prístup k parcele KNE č.2632. SK odporúča po geodetickom zameraní odpredať časť
parcely pod cestou vľavo po príjazde do osady. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok
v intraviláne s priamym prístupom na miestnu komunikáciu SK odporúča tomu prispôsobiť aj
cenu za odpredaj.
Návrh na uznesenie 3/2021 - 3 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že žiadosť o odpredaj pozemku
E KN parc. č. 2635 o výmere 901 m2 pre žiadateľa Roman Polník, Dolná Mariková č. 84,
018 02 Dolná Mariková bude prejednaná po vyhotovení skutočného zamerania časti pozemku
podľa návrhu stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej Marikovej : jedná
o časť pozemku KN E 2635 o výmere 901m2 m2, parcela sa skladá z troch častí. Dve menšie
slúžia ako plochy pre parkovanie, resp. jedna ako prístup k parcele KNE č.2632. SK
odporúča po geodetickom zameraní odpredať časť parcely pod cestou vľavo po príjazde do
osady. Jedná sa o pozemok v intraviláne s priamym prístupom na miestnu komunikáciu.
Geometrický plán zabezpečí obec.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hrebeň - Uznesenie 2/2021 – 17 : Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú
komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 2641 o výmere 1618 m2 za účelom odpredaja
pre žiadateľa Peter Hároník, Dolná Mariková č. 3, 018 02 Dolná Mariková
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemku KN E 2641 o výmere 1618 m2,
pozemok je pre obec nevyužiteľný, je súčasťou intravilánu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o pozemok v intraviláne s priamym prístupom z miestnej komunikácie SK odporúča tomu
prispôsobiť aj cenu za odpredaj. Bolo by vhodné urobiť GP.
Pri prípadnom geodetickom zameraní je potreba riešiť i pozemok parcela KNE č. 2640 na
ktorom je vymeraný pozemok KNC č. 2513/2 a pokiaľ by majitelia „C“ pozemku nemali
záujem pozemok obce odkúpiť tak ho je potreba (priľahlú časť) predať zároveň s

pozemkom KNE č. 2641, jedná sa o cca 140m2.
Návrh na uznesenie 3/2021 - 4 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že žiadosť o odpredaj pozemku
KN E 2641 o výmere 1618 m2, pre žiadateľa Peter Hároník, Dolná Mariková č. 3, 018 02
Dolná Mariková bude prejednaná po vyhotovení skutočného zamerania pozemku podľa
návrhu stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej Marikovej : jedná o časť
pozemku KN E 2641 o výmere 1618 m2, pozemok je pre obec nevyužiteľný, je súčasťou
intravilánu. Jedná sa o pozemok v intraviláne s priamym prístupom z miestnej komunikácie.
Pri geodetickom zameraní je potreba riešiť i pozemok parcela KNE č. 2640, na ktorom je
vymeraný pozemok KNC č. 2513/2 a pokiaľ by majitelia „C“ pozemku nemali záujem
pozemok obce odkúpiť tak ho je potreba (priľahlú časť) predať zároveň s
pozemkom KNE č. 2641, jedná sa o cca 140m2.
Geometrický plán zabezpečí obec.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlboké - Uznesenie 2/2021 – 18 : Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú
komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 1905/1 o výmere 69 m2 za účelom odpredaja pre
žiadateľa Rudolf Kucej, Rozkvet 2077/163, 017 01 Považská Bystrica
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemkov, ktoré slúžili v minulosti ako
prístup do vyššie položených lokalít a boli tvorené parcelami 1905/1 a 1905/2 Ostatné plochy.
V spodnej časti bol táto cesta prerušená práve pozemkom KNC č. 769, ktorého dnešný majiteľ
je žiadateľ. Stavebná komisia vzhľadom k pôvodnému zaradeniu pozemku neodporúča
uvedený pozemok odpredať.
Návrh na uznesenie 3/2021 – 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej neschvaľuje žiadosť Rudolfa Kuceja, Rozkvet
2077/163, 017 01 Považská Bystrica o odpredaj pozemku E KN parc. č. 1905/1 o výmere 69
m2
- hlasovanie : za : 6 proti : 0
zdržal sa : 0
Bradelné - Uznesenie 2/2021 – 19 : Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada
stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN parc. č. 2433/6 o výmere 1602 m2 za účelom
odpredaja pre žiadateľa Zdenka Žbodáková, Dolná Mariková č. 127, 018 02 Dolná Mariková
Stavebná komisia konštatuje: že sa jedná o časť pozemku E KN parc. č. 2433/6 o výmere
1602 m2 z ktorého časť je umiestnená pod prístupovou miestnou komunikáciou do osady
Bradelné. SK odporúča po geodetickom zameraní odpredať časť parcely pod cestou vľavo po
oddelení komunikácie do osady.
Návrh na uznesenie 3/2021 - 4 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že žiadosť o odpredaj pozemku
E KN parc. č. 2433/6 o výmere 1602 m2, pre žiadateľa Zdenka Žbodáková, Dolná Mariková
č. 127, 018 02 Dolná Mariková bude prejednaná po vyhotovení skutočného zamerania
pozemku podľa návrhu stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej Marikovej : E
KN parc. č. 2433/6 o výmere 1602 m2 z ktorého časť je umiestnená pod prístupovou miestnou
komunikáciou do osady Bradelné. SK odporúča po geodetickom zameraní odpredať časť
parcely pod cestou vľavo po oddelení komunikácie do osady.

Geometrický plán zabezpečí obec.
- hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 3/2021 – 6 ::
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení
činnosti obecného úradu a aktivitách organizovaných v obci
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Informácia o stave hospodárenia k 30.6.2021
- informáciu o stave hospodárenia k 30.6.2021 predložila ekonómka obce Ing. Emília
Bakalíková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 3/2021 – 7 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o stave hospodárenia
k 30.6.2021
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Informácia o stave ZSS Obce Horná Mariková k 31.07.2021
- informáciu o stave ZSS Obce Horná Mariková k 31.07.2021 predložila riaditeľka ZSS
Obce Horná Mariková – Ing. Anna Hanuliaková
Návrh na uznesenie 3/2021 – 8 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o stave ZSS Obce
Horná Mariková k 31.07.2021
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, 018 03 Horná Mariková,
Rovné č. 37
- žiadosť o spolufinancovanie opravy a náteru strechy na budove ZSS, ktorá je majetkom
obce
Návrh na uznesenie 3/2021 – 15 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že finančná výpomoc na
spolufinancovanie opravy a náteru strechy na budove ZSS bude zahrnutá v rozpočte roku
2022
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2021/1
- informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2021/1 predložila ekonómka obce Ing. Emília
Bakalíková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 3/2021 – 9 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtového opatrenia č. 2021/1 zo dňa
25.08.2021
- hlasovanie : za : 6 proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2021 – 10 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
60.000,00 € na kapitálové výdavky – stavebné úpravy budovy obecného úradu
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 3/2021 – 11 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
20.000,00 € na kapitálové výdavky – modernizácia budovy hasičskej zbrojnice – dobudovanie
samostatného vykurovania
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Mariková č. 1/2021 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Horná Mariková
- Návrh VZN bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie 3/2021 – 12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej prerokovalo upozornenie prokurátora na
odstránenie zistenej nečinnosti na vydanie všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v zmysle § 3 odsek 6, § 4 odsek 5 a § 6 odsek 3 zákona
o držaní psov na území obce Horná Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2021 – 13 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Horná Mariková č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Horná
Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Rôzne
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Mariková na 2. polrok
2021
- Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 predložila kontrolórka obce Ing. Lenka
Šubiková – príloha zápisnice
Návrh na uznesenie 3/2021 – 14 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Horná Mariková na 2. polrok 2021
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Autobusové zastávky –
- starosta obce predložil prítomným poslancom návrhy na stavebné úpravy autobusových
zastávok v obci - návrhy – variant a variant B sú prílohou zápisnice
3. Poľovnícke združenia „Poľana“ Dolná Mariková
- žiadosť o schválenie užívania pozemkov vo vlastníctve Obce Horná Mariková za
účelom výkonu práva poľovníctva na pozemkoch v rokoch 2023 – 2037
Návrh na uznesenie 3/2021 – 15 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje užívanie pozemkov Obce Horná
Mariková podľa prílohy, ktorá bude súčasťou Zmluvy o užívaní poľovného revíru „Poľana“
Dolná Mariková v celkovej rozlohe 124,09 ha, poľovníckemu združeniu „Poľana“ Dolná

Mariková za účelom výkonu práva poľovníctva v rokoch 2021 – 2036. Minimálna cena za
užívanie poľovných pozemkov obce musí byť v súlade s cenou stanovenou Zákonom č.
274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2021 – 16 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej poveruje a splnomocňuje starostu obce
zastupovaním obce pri Valnej hromade vlastníkov poľovných pozemkov a pri procese
uzatvorenia Zmluvy o užívaní poľovného revíru „Poľana“ Dolná Mariková v celkovej
rozlohe 124,09 ha
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2021 – 17 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej súhlasí so zvolaním Valnej hromady vlastníkov
poľovných pozemkov .
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Marianna Kyselová, Modlatín č. 369, 018 03 Horná Mariková
- dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Návrh na uznesenie 3/2021 – 18 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje dohodu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na
a) zriadenie a uloženie elektrického kábla na parcele E KN 1676/1 pre zriadenie
elektrickej NN prípojky na parcele C KN 596/2, v k, ú. Horná Mariková
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy, rekonštrukcie, modernizácie elektrickej NN prípojky
po jej vybudovaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zriadenie vecného bremena bude spoplatnené podľa pravidiel
pre predaj a nájom majetku Obce Horná Mariková, schválené Obecným zastupiteľstvom
v Hornej Marikovej.
Výška odplaty je určená rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej sumou
10,00 €/ 10 rokov a bude v zmluve o zriadení vecného bremena.
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Ing. Ladislav Gapko, Libotín 359, 742 66 Štramberk, Česká republika
- žiadosť o odpredaj pozemku E KN parc. č. 2562/148, orná pôda
o výmere 2191 m2
Návrh na uznesenie 3/2021 – 19 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
parc. č. 2562/148, orná pôda o výmere 2191 m2 za účelom odpredaja
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Jan Langer, Hranice IV, Drahotuše, 753 61 Hranice, Ćeská republika
- žiadosť o odpredaj pozemkov E KN parc. č. 2487/7, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 137 m2 , E KN parc. č. 2487/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2 ,

E KN parc. č. 2481, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2
Návrh na uznesenie 3/2021 – 20 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
E KN parc. č. 2487/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 , E KN parc. č. 2487/7,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2 , E KN parc. č. 2481, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 43 m2 za účelom odpredaja
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Július Melicher, Bratislavská 2859/113, Piešťany
- žiadosť o odpredaj pozemku E KN 12519/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
479 m2 – spoluvlastnícky podiel 1/2
Návrh na uznesenie 3/2021 – 21 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku
E KN parc. č. 12519/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 479 m2 – spoluvlastnícky
podiel 1/2, za účelom odpredaja
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Ing. Alena Körmendyová, Hatné č. 187, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku – podiel obce 1/8 pozemok E KN parc. č. 2198/511,
orná pôda o výmere 9838 m2
Návrh na uznesenie 3/2021 – 22 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku
E KN parc. č. 2198/511, orná pôda o výmere 9838 m2 za účelom odpredaja podielu 1/8 vo
vlastníctve obce
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Peter Húdek, Dolná Mariková č. 738, 018 02 Dolná Mariková
Zdenka Húdeková, Dolná Mariková č. 190, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie
Návrh na uznesenie 3/2021 – 23 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zastavovaciu štúdiu na pozemky C KN
parc. č. 3134/7, trvalý trávny porast o výmere 847 m2, C KN parc. č. 3133/4, zastavaná
plocha a nádvorie výmere 123 m2 pre účely výstavby rodinného domu žiadateľov Peter
Húdek, Dolná Mariková č. 738, 018 02 Dolná Mariková a Zdenka Húdeková, Dolná
Mariková č. 190, 018 02 Dolná Mariková
-

hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

10. Jozef Kršík, Dukelská 980/24, 017 01 Považská Bystrica
Martina Kršíková, Dukelská 980/24, 017 01 Považská Bystrica
- Žiadosť o odpredaj pozemku E KN parc. č. 2569, zastavaná plocha ma nádvorie
o výmere 97 m2

Návrh na uznesenie 3/2021 – 24 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku
E KN parc. č. 2569, zastavaná plocha ma nádvorie o výmere 97 m2 za účelom odpredaja
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2021 – 25 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 3/2021 zo dňa
25.08.2021
-

hlasovanie : za : 6

Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

proti : 0

zdržal sa : 0

Jozef Lokšenínec

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

Michal Kršík

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

