Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 04.09. 2019
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, , Bc. Marek Hamar, Michal
Kršík, Tomáš Trmík
Neprítomní : Jozef Lokšenínec, Pavel Žiačik,
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Mgr. Anna Budayová
Overovatelia zápisnice: Tomáš Trmík
Michal Kršík

Zapisovateľka: Eva Brídziková
hlasovanie : za : 5
proti : 0

zdržal sa : 0

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Stav hospodárenia obce k 30.6.2019
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
- Od posledného rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19. júna boli v obci
plnené tieto úlohy
- Dlhodobejšie sme sa venovali príprave a organizačnému zabezpečeniu MFS, ktoré sa v obci
konali 14. júla, ako už 27. ročník. Podujatie sa podarilo úspešne zvládnuť. XXVII ročník
MFS podľa ohlasu účinkujúcich, divákov i odbornej verejnosti patril medzi najvydarenejšie
za celú históriu ich konania. K príprave sme oslovili celkom viac ako 50 subjektov so
žiadosťou o pomoc, z nich nám nejakou formou, prevažne finančne prispelo sponzorov.
Ďalšia časť pomoci bola v podobe materiálu: mäso, voda, syr, drevo.
Príprava samotnej akcie predstavuje mimo rozsiahlej administrácie a rôzne jednania i úpravu
priestoru centra obce a dedinského skanzenu, stavbu veľkokapacitného stanu, stanu pre šatne
účinkujúcich, techniky, ktorá slúži pre účinkujúcich. V tomto roku sa nám podarilo do výbavy
dedinského skanzenu získať historickú mláťačku – triedičku (stará cca 90 rokov), ktorá bude
nainštalovaná ako stála expozícia priestoru skanzenu.
Celkom sa MFS vystúpilo na 340 účinkujúcich, odhadujeme účasť na cca 2500 divákov
a návštevníkov, predaných bolo 1245 vstupeniek, priebeh akcie zabezpečovalo viac ako 20
organizátorov. Všetkým tým, ktorí sa akcie zúčastnili ako organizátori a pomohli pri zvládnutí
tejto kultúrnej akcie patrí vďaka.
- Jedna z aktivít, ktorú sme k organizácii tejto akcie potrebovali urobiť bola výstavba novej
studne. Studňa samozrejme bude slúžiť i v ďalších rokoch pri každej organizovanej akcii, či

pri využití priestorov KD.
Studňa sa nachádza v oplotenom technickom priestore obce. Je hlboká cca 6,5 m, osadili sme
skruže o priemere 150cm, ponorné čerpadlo, spätnú klapku, hadicu cca 65 m rozmer 5/4,
ktorú sme v priestore starej studne napojili na starý rozvod, zároveň sme do výkopu uložili
i silový elektrický kábel. Skruže sme zakúpili cez Sadro s.r.o., pri skladaní pri OcU pomohol
pán Cabaj Daniel, kopanie samotnej studne vykonal p. Pavol Tučník Udiče, zakopanie hadice
pán Dušan Kožúrik, montáž vodoinštalácie zabezpečil J. Lokšeninec, montáž elektro Ivan
Bakalík. Riešenie si vyžiadalo osadenie novej tlakovej nádoby a čerpadla priamo v studni,
toto čerpadlo venoval Obci pán Jozef Lokšenínec z Dolnej Marikovej.
Starý Darling bude využitý v starej studni po jej vyčistení ako zdroj technickej vody pre
potreby OcU – umývanie techniky ap.
- Opakovane sme riešili ťažobnú činnosť Štátnych lesov SR a to poškodzovanie MK
a pozemkov súkromných osôb i Obce Horná Mariková, 1x MČ Lilovci, 1x MČ Udíčka.
K uvedenej problematike sme zvolali spoločné jednanie ohľadne zamedzenia odvozu drevnej
hmoty cez lokalitu Lilovci. Písomne sme riešili problém opakovaného zatápania prístupovej
cesty do Miestnej časti Udíčka, pri každom prívalovom daždi.
- Boli sme nápomocní pri obnove prístupovej lávky v smere na osadu Fúsovci, kde sme
podporili aktivitu zo strany pána Ing. Michala Hrkotu, ktorý v danej lokalite vlastní rekreačnú
chatu a bol ochotný materiálne riešenie tohto problému podporiť. Na samotnú lávku venoval
železné profily o celkovej váhe cca 500kg. Na opravu lávky bola požiadavka i sťažnosť zo
strany p. Chuchúta o ktorej som Vás informoval minule.
Jednoznačne platí, že pri opravách takýchto existujúcich obslužných zariadení je potrebná
iniciatíva samotných občanov a užívateľov. Jedná sa o zariadenia postavené v minulosti, bez
projektu, bez posudku statika, projektanta, bez pravidelných kontrol. Oficiálne mnohé už
neexistujú, ich hodnota je účtovne nulová. Obec na ich údržbu a pravidelné revízie ohľadom
bezpečnosti nemá prostriedky a určite by nebola schopná znášať následky pri prípadnom
vzniku poistnej udalosti. Pri požiadavke a osobnom zainteresovaní občanov sme ochotní
pomôcť. Pripravili sme na obidvoch stranách Udíčskeho potoka v mieste, kde stála pôvodná
lávka osadenia pre nosné profily, ktoré sme tak isto upravili na potrebnú dĺžku. Samotné
riešenie lávky ako aj úpravu okolia zabezpečil pán. Michal Kršík – poslanec OZ a obyvatelia
z Udíčky. Môžeme povedať, že za prispenia obyvateľov z Miestnej časti Udíčka sa podarilo
obnoviť pevnú a bezpečnú lávku pre pešie využitie návštevníkov tejto lokality, tak isto tam
pribudlo miesto pre oddych okoloidúcich.
- V ďalšom období pripravujeme projekt v rámci MAS Naše Považie. Cez tento projekt
môžeme získať financie vo výške cca 15 000 €. Financie sú účelovo viazané. Do úvahy
prichádza úprava centra obce – parkovacia plocha pod zastávkou SAD pri budove OcU, resp.
prekrytie kanála medzi budovou OcU a areálom skanzenu. Zameranie týchto priestorov
vykonal p. Ing. Mário Barančík, ohľadne prípravy projektu sme oslovili kanceláriu Ing.
Sandánusa, táto kancelária má s MAS Naše Považie rámcovú zmluvu – pripravuje projekty
pre viaceré obce, predpoklad je že by cena za projekt pre obec mala byť nižšia.
- Na základe žiadosti p. Stanislava Rylijaka sme riešili uvoľnenie cesty v osade Richtárovci.
V minulosti (20 – 30 rokov do zadu) boli v lokalite neprávom zabraté pozemky obce
výstavbou oporného múru a oplotenia pozemku. Tieto zásahy fakticky znemožňujú prejazd
vozidiel v tomto úseku. Pripravili sme listy, ktoré boli zaslané p. Milanovi Dérikovi, p.

Pavlovi Fajbíkovi i p. Stanislavovi Riljakovi. Podľa dohovoru a stanovené všestranne
akceptovaného termínu bude táto hranica uvoľnená do 31. mája 2020.
- Zabezpečovali sme opakovane kosenie verejných plôch, využili sme pri tom i mulčovacie
zariadenie. Toto zariadenie na základe požiadaviek občanov bolo využité i na údržbu
súkromných pozemkov, samozrejme tieto práce boli žiadateľom vyúčtované.
- Podarilo sa nám získať dotáciu Od Ministerstva financií vo výške 5 000€ na nákup nábytku.
Plánujeme využiť tieto prostriedky na nákup stoličiek do sály KD.
- zabezpečovali sme vývoz KO vlastnými silami v počte 8 kontajnerov
- Občanmi bola vznesená ústna požiadavka o premiestnenie zastávky SAD pri budove bývalej
ZŠ na druhú stranu cesty. Dôvod v súčasnosti z tejto zastávky, ktorá sa nachádza v pomerne
neprehľadnej zákrute každé ráno odchádza 6 – 8 detí do ZŠ a MŠ v smere na Považskú
Bystricu. Pri čakaní na autobus v zastávke SAD a následnom prechádzaní na druhú stranu by
veľmi rýchle mohlo dôjsť k dopravnej nehode. Túto vec sa pokúsime riešiť, do úvahy
prichádza možnosť prestrešenia časti chodníka.
- Na obec sa obrátila so žiadosťami obec Dolná Mariková ohľadne dofinancovania
Zdravotného strediska, kde by sa malo jednať o čiastku cca 6 000€ ako aj dofinancovanie
zvýšených nákladov na ZŠ a MŠ, vzhľadom k tomu, že tieto inštitúcie navštevujú aj deti
z našej obce. Oslovené boli aj obce Klieština, a Hatné. K tejto veci bolo zorganizované
i stretnutie starostov obcí Marikovskej doliny. Tieto žiadosti prerokujeme v bode Rôzne.
- Našej obci sa podarilo získať do výbavy DHZ vozidlo IVECO Dailly v hasičskej úprave
a plnej výbave. Vozidlo odovzdala do užívania ministerka vnútra pani Denisa Saková.
Hodnota vozidla predstavuje sumu cca 112 000€. K tomu je hradená príprava družstva
hasičov vo výcvikovom priestore Lešť. Vozidlo je vo vlastníctve TSK a na obec by malo
prejsť po piatich rokoch užívania. Zákonné poistenie a Mýtne poplatky platí TSK. My
budeme hradiť PHM, prípadný servis a bolo by dobré vzhľadom k hodnote uzatvoriť na
vozidlo havarijné poistenie, čo bude predstavovať sumu cca 1200€/rok.
- Naši členovia DHZ sa zúčastnili na spoločnom cvičení DHZ z doliny. Cvičenie sa konalo
v Udiči a bolo zamerané na využitie Protipovodňového vozíka, ktorý máme v obci taktiež
k dispozícii.
- V zmysle naplnenia ustanovenia Zmluvy o spolupráci medzi Obcou Horná Mariková
a Spoločnosťou Mestské lesy je v súčasnosti vykonávaná rekonštrukcia vozovky v Miestnej
časti Modlatín, jedná sa o úsek pod osadou Šikovci, jedná sa o úsek cca 350m dlhý. Úsek
musel byť upravený pred samotným pokladaním asfaltovej zmesi, vzhľadom k tomu, že stav
vozovky vykazoval značné erozívne, hĺbkové poškodenie, prevažne v miestach prechodu
kolies vozidiel. Úsek bol zbavený zarastených krajníc, bola odstránená časť starej vozovky –
vyrovnanie podkladu, po položení prvej hrubej vrstvy bola vozovka upravená do finálnej
podoby. Úsek vedúci cez existujúcu skládku bude rekonštruovaný v ďalšom období, po
skončení intenzívnej ťažby dreva Lesmi SR.
- Problémom v tomto roku je činnosť pri ťažbe dreva, ceny dreva sa v tomto roku dostali na
minimálne hodnoty a ťažobná činnosť hlavne u mäkkého dreva bola zastavená i Pozemkovým
spoločenstvom Urbárska obec Mariková. V spoločnosti Mestské lesy je tak isto ťažba
vykonávaná len s určitými obmedzeniami – prevažne v porastoch napadnutých kôrovcom,
kalamitou, alebo tam, kde takéto nebezpečenstvo hrozí.
Problémom je i pracovná sila, momentálne vykonávame druhé kolo výberu dodávateľa prác

cez systém TENDERNET, v prvom kole sa nikto neprihlásil.
- Predali sme cca 9m3 buka z minuloročnej ťažby – p. Daniel Cabaj a predali sme cca 30m3
mäkkej žrďoviny na palivo zo skládky pri multifunkčnom ihrisku. Máme snahu, aby sme po
výbere dodávateľa ešte časť plánovanej ťažby zrealizovali. .
- Organizácii JDS v obci sme pomohli zorganizovať Stretnutie heligonkárov v Hornej
Marikovej – opäť s veľmi dobrým ohlasom. K určitému narušeniu akcie a zníženiu možného
zisku pre našu organizáciu JDS ako organizátora došlo zorganizovaním súbežnej akcie –
nejakého neformálneho posedenia v privátnom priestore. Tu boli postupne účinkujúci
odvádzaní po svojich vystúpeniach z verejného priestoru, kde sa organizátori snažili vytvoriť
podmienky pre účinkujúcich i divákov, pre možnosť občerstvenia a voľnej zábavy.
Konkurenčne v privátnom priestore – pri bytovke – bola usporiadaná súkromná párty. Toto sa
medzi slušnými ľuďmi nerobí!
- V spolupráci s obcou Šárovce sme pripravili zájazd pre našu Folklórnu skupinu Žrnovanka
a záujemcov z radov občanov do Obce Šárovce na „Deň obce“. Akcie sa zúčastnilo na 50
občanov obce, vrátane účinkujúcich z FsK Žrnovanka. Akcia bola zorganizovaná za účelom
obnovenia a udržania dlhoročných kontaktov z obcou do ktorej sa v minulosti vysťahovalo
množstvo našich občanov.
Návrh na uznesenie 4/2019-1:
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 30.6.2019
Hospodárenie obce k 30.6.2019
- hospodárenie obce predložila ekonómka obce
Návrh na uznesenie 4/2019 – 2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie hospodárenie obce ku dňu
30.6.2019
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Rozpočtové opatrenie 2019/2 zo dňa 04.09.2019
-návrh na rozpočtové opatrenie 2019/2 zo dňa 04.09.2019 bol prerokovaný po položkách
Návrh na uznesenie 4/2019 – 3 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtové opatrenie 2019/2 zo dňa
04.09.2019
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

5. Rôzne
Prerokovanie návrhu na spolufinancovanie prevádzkovania obvodného zdravotného strediska
nachádzajúceho sa v obci Dolná Mariková a dofinancovanie prevádzky zariadení školskej
jedálne a školského klubu pri Základnej škole v Dolnej Marikovej.
Na základe dohody z 20.6.2019 kedy sa konalo stretnutie starostov Marikovskej doliny,
predkladám požiadavku Obce Dolná Mariková na:
a) Dofinancovanie prevádzkovania obvodného zdravotného strediska v Dolnej Marikovej, kde
Obec Dolná Mariková navrhuje, aby negatívny schodok hospodárenia pri financovaní
zdravotného strediska bol financovaný spoločne obcami Marikovskej doliny. Podiel
jednotlivých obcí je v návrhu vypočítaný z percentuálneho zastúpenia stavu pacientov
v obvode MUDr. Jurčíka. V návrhu sa počíta s každoročným dofinancovaním nákladov na
zdravotné stredisko spätne.
b) Druhá požiadavka je na dofinancovanie rozdielu finančných prostriedkov poskytnutých na
originálne kompetencie obcí z podielových daní z MF SR a reálne vynaložených finančných
prostriedkov na chod školskej jedálne a školského klubu pri ZŠ v Dolnej Marikovej. Táto
požiadavka je opätovne na každoročné dofinancovanie vznikajúceho rozdielu podľa
percentuálneho zastúpenia stavu žiakov ZŠ.
Diskusia:
- pri zdravotnom stredisku sa uvádza podiel pacientov z Hornej Marikovej je 22%, koľko to je
ľudí? Koľko ľudí je v kmeňovom stave obvodu MUDr. Jurčíka? V prípade príspevku obce na
týchto menovitých pacientov MUDr. Jurčíka , ako bude obec prispievať zo svojho rozpočtu
na pacientov, ktorí sú evidovaní u iných lekárov? Jedná sa o jeden spoločný rozpočet obce!
- ako to budeme riešiť s nákladmi, ktoré vznikajú obci Horná Mariková prevádzkovaním
Zariadenia sociálnych služieb obce u klientov, ktorí nie sú našimi obyvateľmi? Aké je vlastne
zastúpenie klientov v Zariadení sociálnych služieb obce na Pagaňove?
- Klienti ZSS na Pagaňove: Horná Mariková 12, Dolná Mariková 6, Hatné 1, Klieština 2,
Udiča 3, Považská Bystrica 3, Nová Dubnica 2, po jednom Košeca, Ladce, Lednické Rovne,
Lednica, Stupné, Dolný Moštenec, Pružina, Trenčín, Dohňany, Bodiná.
- Zamestnanci: Horná Mariková 10, Dolná Mariková 9, Prosné 1,
- Obec poskytla ZSS priestory, osobné motorové vozidlo, zabezpečila výmenu kotla
ústredného kúrenia, výmenu čerpadla v studni, pripravuje vybudovanie ČOV v sume cca
46 000€, parkovisko, oplotenie, príprava projektov, ....
- Uvádza sa nájom vo výške 3500,16 €/rok čo predstavuje cca 290 €/mesačne, pri dvoch
nájomníkoch to predstavuje cca nájom 145 €/mesačne?!
- Podľa dostupných údajov sa výška kapitácie pohybuje v priemere okolo 2,0 – 2,5 Eura.
Kapitácia je viazaná, čím vyšší vek tým vyššia kapitácia maximálne však dosahuje 3 eurá.
Nájom by mal byť vyšší! V priestoroch nemocnice v PB sú platby za nájom priestorov
násobne vyššie.
K financovaniu chodu ZŠ sme dostali vyjadrenie, ktoré získala obec Hatné od svojho auditora
v znení:
- pokiaľ ide o školskú jedáleň, tam to obce budú riešiť zvýšením poplatkov na režijné
náklady, ktoré budú hradiť rodičia a tie potom môžu použiť aj na rozšírenie technického

vybavenia jedální. Takže v tomto prípade žiadať príspevok od inej obce asi nie je šťastné
riešenie.
Čo sa týka zdravotného strediska - veci spoločného záujmu sú len na vzájomnej dohode obcí,
na krytie mimoriadnych výdavkov môžu rozhodnúť o zavedení nejakého príspevku, resp.
poplatku.
Prípadne to riešiť formou "spoločného úradu" - ako napr. pri opatrovateľskej službe.
- Čo sa týka pomoci pri zabezpečení činnosti Zdravotného strediska tam je na zvážení akou
formou a či sme ochotní a schopní z obce nejaké finančné prostriedky na chod
Zdravotníckeho zariadenia uhrádzať.
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že vzhľadom k nepriaznivej finančnej
situácii a už schválený rozpočet na rok 2019 nie je možné v rozpočte obce nájsť prebytok
finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť rozpočtovými opatreniami presunuté na
zabezpečenie uvedených požiadaviek Obce Dolná Mariková na dofinancovanie Zdravotného
strediska Dolná Mariková a Základnej školy Dolná Mariková.
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
1. Anna Budayová, Belejov 143, 018 03 Horná Mariková
- opakované predloženie žiadosti o kúpu časti pozemku E KN 2653/2 o výmere 1049 m2
/po zameraní geometrickým plánom je číslo pozemku C KN 2572/8 o výmere 857 m2 – lesný
pozemok/
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 4 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s priamym predajom a taktiež predajom
z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí na predaj časti pozemku E KN 2653/2 o výmere 1049 m2 , zastavaná plocha a nádvorie,
z ktorého je po zameraní geometrickým plánom 60/2019 vytvorený pozemok číslo C KN
2572/8 o výmere 857 m2 – lesný pozemok.
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť v súlade s § 9 ods. 2
písm. a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí – Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v k. ú. Horná Mariková – parc. č.
C KN 2572/8 o výmere 857 m2 – lesný pozemok.
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Denis Smižík, Horná Mariková 386, 018 03 Horná Mariková
Návrh na uznesenie 4 /2019 - 5 :
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 pozemky pre žiadateľa Denisa Smižíka, Horná Mariková 386, 018 03 Horná
Mariková :
- parcela E KN 2464/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2 – LV č. 1979, 1/1
Obec Horná Mariková.
Geometrickým plánom č. 76/2019, geodeta Ing Mária Barančíka, ktorý bol vyhotovený dňa 01.07.2019
a overený Okresným úradom Považská Bystrica dňa 19.07.2019 pod číslom 492/2019 boli pozemky:

parcela E KN 2464/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2
parcela E KN 2464/20 - orná pôda o výmere 9449 m2

v katastrálnom území Horná Mariková zameraný, hranice boli upravené a boli z nich oddelené a
vytvorené nové pozemky:
- KN C parc. č. 2363/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 (diel č. 1 GP o výmere
133 m2 z pozemku KN E parc. č. 2464/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2 )
- KN C parc. č. 2364/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2 (diel č. 2 GP o výmere
107 m2 z pozemku KN E parc. č. 2464/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2 )
- KN C parc. č. 2365/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2 (diel č. 3 GP o výmere
440 m2 z pozemku KN E parc. č. 2464/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2 )
- KN C parc. č. 2361/4 – orná pôda o výmere 19 m2 (diel č. 4 GP o výmere 19 m2 z pozemku KN
E parc. č. 2464/20 - orná pôda o výmere 9449 m2 )

Prevod 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Pavol Kučík, Považská Bystrica, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica
Návrh na uznesenie 4 /2019 - 6 :
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 pre žiadateľa Pavla Kučíka, Považská Bystrica, Rozkvet 2041/79,
017 01 Považská Bystrica :
- Parcela KN E parc. č. 12784/4- trvalé trávne porasty o výmere 64 m2 - LV č. 1979, 1/1
Obec Horná Mariková.
Geometrickým plánom č. 59/2019, geodeta Ing. Mateja Papša, ktorý bol vyhotovený dňa 24.05.2019
a overený Okresným úradom Považská Bystrica dňa 06.06.2019 pod číslom 362/2019 bol pozemok:
parcela KN E parc. č. 12784/4- trvalé trávne porasty o výmere 64 m2 v katastrálnom území Horná
Mariková zameraný, hranice boli upravené a bol z neho oddelený a vytvorený nový pozemok:
- KN C parc. č. 212 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2 (diel č. 1 GP o výmere 65 m2
z pozemku KN E parc. č. 12784/4- trvalé trávne porasty o výmere 64 m2 )

Prevod 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Peter Trmík, Púchov, Štefánikova 812, 020 01 Púchov
Denisa Trmíková, Púchov, Štefánikova 812, 020 01 Púchov
Návrh na uznesenie 4 /2019 - 7 :
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 pozemky pre žiadateľov Peter Trmík, Púchov, Štefánikova 812, 020 01
Púchov a Denisa Trmíková, Púchov, Štefánikova 812, 020 01 Púchov :
Parcela KN E parc. č. 2795 – ostatné plochy o výmere 4156 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná
Mariková
- Parcela KN E parc. č. 2804 – orná pôda o výmere 161 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná
Mariková
Geometrickým plánom č. 64/2019, geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol vyhotovený dňa
17.06.2019 a overený Okresným úradom Považská Bystrica dňa 26.06.2019 pod číslom 419/2019 boli
pozemky:
- Parcela KN E parc. č. 2795 – ostatné plochy o výmere 4156 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec

Horná Mariková

-

Parcela KN E parc. č. 2804 – orná pôda o výmere 161 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná

Mariková
v katastrálnom území Horná Mariková zamerané, hranice boli upravené a bol z nich oddelený a
vytvorený nový pozemok:
- KN C parc. č. 252/5 – orná pôda o výmere 175 m2 (diel č. 1 GP o výmere 56 m2 z pozemku KN
E parc. č. 2795- ostatné plochy o výmere 4156 m2 a diel č. 2 GP o výmere 119 m2 z pozemku
KN E parc. č. 2804 – orná pôda o výmere 161 m2 )

Prevod 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Jozefa Husárová, Dolná Mariková č.174, 018 02 Dolná Mariková
Návrh na uznesenie 4 /2019 - 8 :
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 pre Jozefu Husárováú, Dolná Mariková č.174, 018 02 Dolná Mariková na
pozemok :
Parcela E KN 2659/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec
Horná Mariková.
Geometrickým plánom č. 39/2019, geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol vyhotovený dňa
02.07.2019 a overený Okresným úradom Považská Bystrica dňa 12.07.2019 pod číslom 468/2019 bol
pozemok:

Parcela E KN 2659/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec
Horná Mariková
v katastrálnom území Horná Mariková zameraný, hranice boli upravené a boli z neho oddelené a
vytvorené nové pozemky:
- KN C parc. č. 2558/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 (diel č. 1 GP o výmere 11
m2 z pozemku KN E parc. č. 2659/1- zastavaná plochy a nádvorie o výmere 405 m2 )
- KN C parc. č. 2558/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 348 m2 (diel č. 2 GP o výmere
348 m2 z pozemku KN E parc. č. 2659/1- zastavaná plochy a nádvorie o výmere 405 m2 )
- KN C parc. č. 2558/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2 (diel č. 3 GP o výmere 47
m2 z pozemku KN E parc. č. 2659/1- zastavaná plochy a nádvorie o výmere 405 m2 )

Prevod 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Marek Máček, Horná Mariková, Udička 474, 018 03 Horná Mariková
Patrícia Plešková, Stupné č.208, 018 12 Stupné
Návrh na uznesenie 4/2019 - 9 :
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 pre Mareka Máčka, Horná Mariková, Udička 474, 018 03 Horná Mariková a
Patríciu Pleškovú, Stupné č.208, 018 12 Stupné na časť pozemku :
Parcela E KN 1990/1ostatná plocha o výmere 771 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec Horná
Mariková.

Geometrickým plánom č. 75/2019, geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol vyhotovený dňa
08.07.2019 a overený Okresným úradom Považská Bystrica dňa 19.07.2019 pod číslom 493/2019 bol
pozemok:

Parcela E KN 1990/1 ostatná plocha o výmere 771 m2 – LV č. 1979, 1/1 Obec Horná
Mariková

v katastrálnom území Horná Mariková zameraný, hranice boli upravené a bol z neho oddelený a
vytvorený nový pozemok:
- KN C parc. č. 1219/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 (diel č. 1 GP o výmere
60 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/1- ostatné plochy o výmere 771 m2 )

Prevod 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Polník Vladimír, Dolná Mariková 808, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku KN E 3018/2
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 10 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku KN E
3018/2 za účelom odpredaja pre Polníka Vladimíra, Dolná Mariková 808, 018 02 Dolná
Mariková
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Polník Vladimír, Dolná Mariková 808, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj sila, ktoré stojí na parcele KN C č. 281/1
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 11 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku sila na parcele
C KN 281/1 za účelom odpredaja pre Polníka Vladimíra, Dolná Mariková 808, 018 02 Dolná
Mariková
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4 /2019 – 13 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 4/2019 zo dňa 04.09.
2019
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Diskusia
7. Záver
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Zapisovateľka :
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Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

