Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 19.06. 2019
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Jozef Lokšeninec, Pavel Žiačik,
Bc. Marek Hamar, Michal Kršík
Neprítomní :Tomáš Trmík
Hlavný kontrolór: Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Jozef Buday, Anna Budayová
Overovatelia zápisnice:Jaroslav Babečka
Bc. Marek Hamar

Zapisovateľka:EvaBrídziková
hlasovanie : za : 6
proti : 0

zdržal sa : 0

Program:
1. Zahájenie
2.Správa o činnosti a plnení úloh
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
4. Stav hospodárenia obce za I. štvrťrok 2019
5. Príprava a schválenie verejnej obchodnej súťaže na nevyužité pozemky obce
6. Príprava projektov pre financovanie mimo obecných zdrojov
7. Príprava XXVII. ročníka Marikovských folklórnych slávností
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
Od konania posledného zasadnutia nášho OZ boli obecným úradom a zamestnancami obce
zabezpečované nasledovné úlohy:
Priebežne od jarných mesiacov vykonávame údržbu verejnej zelene v centre obce, dva
krát bola pokosená plocha cintorína. Za pomoci mulčovacieho zariadenia sme upravili okolie
miestnych komunikácií v MČ Udíčka, Žrnové, Modlatín a Hlboké .
Pripravili sme stavanie obecného mája za spolupráce s členmi FsK Žrnovanka a p.
Slávikom z Mestských lesov. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali i obecnú zabíjačku –
resp. ochutnávku zabíjačkových špecialít, ktoré pripravil zástupca starostu - Jaroslav Babečka
poďakovanie patrí i ďalším zúčastneným organizátorom. Celkom sa stavania mája zúčastnilo
cca 100 občanov vrátane najmladšej generácie.
- Za spolupráce obce základnej organizácie JDS v obci sme pripravili kultúrny program ku
Dňu matiek, tak isto ku Dňu matiek bola pripravená kultúrna akcia aj v ZSS obce na
Pagaňove. Poďakovanie patrí pani učiteľke Eliške Vyhničkovej a deťom zo ZŠ v Dolnej
Marikovej.
- Písomne sme pripravili žiadosť, kde sme požiadali TSK o zabezpečenie FP na opravu
štátnej cesty III triedy /50748 v k.u. Horná Mariková v úseku Belejov – Prieseky. Žiadosť
bola na TSK zaevidovaná a následne nám bola doručená odpoveď, že požiadavka bola

zaradená ako podklad pre plánovanie FP Správy ciest TSK na rok 2020. V tomto roku by mal
TSK zabezpečovať opravu štátnej cesty v úseku Pagaňov (od miesta „Na rúrach“ – M Šubika)
po osadu Papradňanovci. Zároveň by TSK mal pristúpiť k oprave mostu nad odbočkou do
MČ Stolečné,.Na obecnom úrade sa konala porada všetkých zainteresovaných, práce by mali
byť zahájené v mesiaci august, do vtedy je potreba doriešiť obchádzkovú trasu a výber
dodávateľa prác.
Pripravili a rozoslali sme list vo forme žiadosti na sponzorov o pomoc pri organizovaní
MFS 2019, celkom bolo odoslaných 55 listov
K zabezpečeniu MFS nám bola na základe žiadosti z TSK schválená podpora vo výške
1800 Euro, čo je z hľadiska potrebných financií na zabezpečenie podujatia významná suma.
Tak isto sme pomohli získať i podporu pre akciu Jednoty dôchodcov Slovenska pre
pripravované Stretnutie heligónkárov, ktoré sa bude konať 11.8.2019 – schválená im bola
suma vo výške 400 Euro.
Z úradu vlády nám bola schválená podpora na projekt „WiFi pre Teba“ podpora vo
výške cca 10 855,08€, pričom celkové náklady projektu dosahujú sumu 11 426,40. To
znamená, že obec sa bude podieľať sumou 571,32€. V rámci projektu začal dodávateľ
internetových služieb ťahať optický kábel do centra obce. Po sfunkčnení WiFi pre Teba a po
zvýšení kapacitných možností internetového pripojenia v centre obce sa budeme snažiť
rozširovať a skvalitniť toto pokrytie smerom po doline.
- Na základe žiadosti bola taktiež schválená dotácia pre činnosť DHZ obce vo výške
3000€.
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu č V. Prezídia HaZZ pre rok
2019, kde je možné získať ďalšie finančné prostriedky pre skvalitnenie stavu zabezpečenia
požiarnej ochrany a skvalitnenia existujúceho stavu. Pristúpili sme k podaniu projektu na
úpravy interiéru Hasičskej zbrojnice, kde by sme chceli vylepšiť interiér a vybudovať
vykurovanie využívaných priestorov v budove pomocou peletového kotla. Projekt kreslila
Ing. Martina Martečíková, celková suma na realizáciu projektu predstavuje sumu cca
34 853,07 Eura, pričom výška dotácie od MV SR by mohla predstavovať sumu 30 000€.
- Bol pripravený ďalší ročník Traktorparády, ktorá nie je len akciou DHZ, ale i obce ako
takej. Organizácia takto rozsiahleho podujatia je i zviditeľnením organizátorských schopností
našich občanov – úprimné poďakovanie patrí všetkým organizátorom.
- Koncom mája sa konal 30. snem ZMOS-u, zúčastňovali sa všetci primátori a starostovia
obcí. V rámci diskusie som vystúpil k pozemkovým úpravám, riešeniu majetku neznámych
vlastníkov i známych vlastníkov po úmrtí, po ktorých nebol majetok usporiadaný. Časť
vystúpenia som venoval i sťaženiu podmienok pre získanie značiek typu „C“ pre
malotraktory. I na základe takýchto vystúpení by malo dôjsť k zmene pôvodne zamýšľaných
opatrení a mala by byť zavedená ŠPZ „F“ pre tzv. farmárske stroje, kde bude možné zaradiť
i malotraktory.
- Mesto Považská Bystrica prostredníctvom Spoločnosti Mestské lesy s.r.o. pripravuje
projekt „Cyklotrasa v pohraničí v k. ú. Horná Mariková SO – 02“ .
Jedná sa o rekonštrukciu už existujúcej vozovky účelovej cesty pod hrebeňom Javorníkov
v úseku Grúnik (odbočka z okružnej k chate Portáš) – Sedlo pri altánku. Projekt sa
v súčasnosti posudzuje, jednalo by sa o úsek cca 4,5 km ako SO 2, existujúcej cyklotrasy,
úsek SO 3 by sa riešil v budúcnosti s vyústením pod Vlkovom.

- Spoločne so zástupcom starostu sme 13.5.2019 absolvovali návštevu u vedenia družobnej
obce Šárovce – návšteva bola uskutočnená ako, nadviazanie spolupráce po zvolení novej pani
starostky.
Opakovane sme riešili postup JUDr. Emila Chuchúta – ktorý sa snaží o získanie
pozemkov, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve obce. V tomto smere hájime záujmy obce
a o odobratí, vlastníctva resp. o zmene zápisu vlastníctva by mohol rozhodnúť až súd.
Pracovali sme na žiadosti Mgr. Jozefa Budaya – ohľadne informácií o predaji pozemkov
od roku 2010 do súčasnosti. Takéto žiadosti neúmerne zaťažujú úrad vyrábaním kópií
dokumentácie, ktoré sú podstate verejne známe a sú priebežne zverejňované na stránke obce
ako uznesenia OZ. V tomto prípade sa jednalo o vyhotovenie 603 listov kópií dokumentov.
Za tento administratívny úkon sme účtovali žiadateľovi poplatok vo výške 67 €.
Stále platí, že orgánom, ktorý schvaľuje predaje pozemkov a ktorý stanovuje cenu je obecné
zastupiteľstvo pri 3/5 väčšine všetkých zvolených poslancov. To sme vždy dodržali, starosta
obce, ani obecný úrad nemá žiadnu kompetenciu bez vedomia zastupiteľstva riešiť veci
ohľadom predaja, výmeny i prenájmu pozemkov. Samozrejme cena predávaných pozemkov
sa môže líšiť v závislosti od polohy, tvaru pozemku, prístupu ap. Podľa nám známych
informácií ceny predaja sa pohybujú až do výšky 40,00 €/m2 (Ráztoka).
Tak isto spôsob a forma predaja sú dané možnosťami v rámci zákona. Pozemky predávame na
základe žiadosti občana, ale môžeme predať i na základe nami iniciovanej ponuky. Predať
môžeme z dôvodu osobitného zreteľa (keď sa jedná o spoluvlastnícky podiel, susedný
pozemok, pozemok na ktorom stojí iná nehnuteľnosť žiadateľa ap)., alebo formou verejnej
obchodnej súťaže, tam, kde uvedené podmienky nie sú splnené, resp. tam, kde by bolo viacej
záujemcov a je možné v súťaži získať pre obec vyššiu predajnú cenu. Ďalšou formou predaja
je priamy predaj a dražba.
- Začali sme riešiť problém porúch v dodávke vody pre potreby budova OcU. V existujúcej
studni je voda nekvalitná a je jej málo, vplyvom poklesu spodných vôd. Najlepšie miesto pre
novú studňu sa nám javí za skladom štiepky v technickom dvore OcU, neďaleko sa
v minulosti nachádzalo bývalé koryto rieky. Projekt nám pripravila Ing. Koreníková, cena
za projekt 200€, stavebné povolenie bude vydávať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
životného prostredia. Studňu by sme chceli zhotoviť do 10. júla 2019.
- Podarilo sa nám pripraviť projekt na zateplenie budovy OcU, projekt bol podaný včas na
Enviromentálny fond, na základe výzvy sme pripravili i jeho doplnenie, resp. opravu údajov
(chybne bolo uvedené číslo parcely v Oznámení úprav), čakáme na vyhodnotenie.
Začíname riešiť ťažbu dreva v Obecných lesoch. Ťažba by mala pokračovať v porastoch
číslo 145, 146,147 a 148 nad osadou Kulincovcami a v porastoch 202, 205,206,208 a 209 nad
osadou Gacovci v Udíčke. Ťažobné činnosti ukončil náš dodávateľ z minulých rokov
a budeme musieť v tomto smere nájsť náhradu. K tomu bude za prítomnosti OLH Ing.
Hojdíka a prípadných záujemcov o prácu vykonaná obhliadka porastov, tak, aby sme dohodli
spôsob ťažby. Základná podmienka je primeraná cena za prácu od pňa po skládku, resp.
odvozné miesto,
Opravovali sme viaceré poruchy na vedení rozvodov miestneho rozhlasu a poruchy
verejného osvetlenia.

Návrh na uznesenie 3/2019 - 1:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení a
Správu o činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3.Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
- záverečný účet obce za rok 2018 a záver z vykonaného auditu za rok 2018
predložila ekonómka obce
-Návrh predložila ekonómka obce – Ing. Bakalíková
Návrh na uznesenie3/2019 - 2:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Záverečný účet obce Horná Mariková
a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
- správu predložila ekonómka obce – Ing. Bakalíková
Návrh na uznesenie 3/2019 - 3:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za
rok 2018
- návrh predložila kontrolórka obce – Ing. Šubiková
Návrh na uznesenie3/2019 - 4:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za rok 2018
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2019 - 5:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia Obce Horná Mariková za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške
22 627,26 €
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Stav hospodárenia obce za I. štvrťrok 2019
Hospodárenie obce k 31.3.2019
Návrh na uznesenie 3/2019 - 6:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie hospodárenie obce ku dňa
31.3.2019
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Rozpočtové opatrenie 2019/1 zo dňa 19.06.2019
-návrh na rozpočtové opatrenie 2019/1 zo dňa 19.06.2019 bol prerokovaný po položkách
Návrh na uznesenie 3/2019 - 7:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočtové opatrenie 2019/1 zo dňa
19.06.2019
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2019 - 8:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie rezervného fondu obce na
splátku úveru VUB vo výške 76 100,59 €
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Príprava a schválenie verejnej obchodnej súťaže na nevyužité pozemky obce
1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v . k. ú. Horná Mariková

Obec Horná Mariková
Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
tel.: 042/4352182
mobil: 0902708199
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk http://www.hornamarikova.sk/
Zverejnené na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa : 21.06.2019
Vyhlasovateľ: Názov: Obec Horná Mariková
Sídlo: Horná Mariková, Modlatín č. 357
018 03 Horná Mariková
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce
IČO: 00317276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Považská Bystrica
Číslo účtu: SK67 5600 0000 0028 0081 8010
v ďalšom texte len „Obec Horná Mariková“ alebo vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na
podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
nehnuteľného majetku obce:
- nehnuteľnosť v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce Horná Mariková –
Modlatín :

parcela C KN č. 2572/8 o výmere 857 m2,lesný pozemok, ktorý je utvorený z parcely
E KN č. 2653/2 o výmere 1049 m2, zastavaná plocha a nádvorie,zapísaný na LV č. 1979
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I.
Úvodné ustanovenie
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením
Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej č. 3/2019 zo dňa 19.06.2019
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj
nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to :
- nehnuteľnosť v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce Horná Mariková –
Modlatín :
parcela C KN č. 2572/8 o výmere 857 m2,lesný pozemok, ktorý je utvorený z parcely
E KN č. 2653/2 o výmere 1049 m2, zastavaná plocha a nádvorie,zapísaný na LV č. 1979.
Pozemok parcelaC KN č. 2572/8 o výmere 857 m2,lesný pozemok je zameraný
geometrickýmplánom číslo 60/2019 zo dňa 04.06.2019, ktorý vyhotovil Ing. Matej Papšo,
GeoID s.r.o.,Hatné 210, 018 02 Dolná Mariková. Geometrický plán bol overený Okresným
úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 12.06.2019 pod číslom 386/2019. Sumu
za geometrický plán číslo 60/2019 vo výške 350,00 € uhradila Obec Horná Mariková
zhotoviteľovi. Uvedená suma bude uhradená kupujúcim pri podpise kúpnej zmluvy do
pokladne Obecného úradu v Hornej Marikovej.
PozemokE KN č. 2653/2 o výmere 1049 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č.
1979 je podľa schváleného územného plánu Obce Horná Mariková , číslo uznesenia 2/2015,
zodňa23.03.2015súčasťoupozemkov, ktoré sú určené na zastavanie.
Minimálna cena za 1 m2 predávanej plochy je 2,00 Euro.
III.
Časový plán súťaže
Vyhlásenie súťaže dňa 21.06.2019.
Ohliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so starostom
obce – Ing. Miroslavom Hamarom – č. t. 0902708199, po zverejnení súťaže.
Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže do 19.07.2019 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa - 3 – členná komisia schválená obecným zastupiteľstvom.
dňa 24.07.2019 do 15,00 hod.
Oznámenie vybranej ponuky: do desať pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 28.08.2019.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na internetovej stránke Obce Horná Mariková dňa 21.06.2019
2. Navrhovateľ predkladá cenovú ponuku za pozemok. Ak podá navrhovateľ viac ponúk, bude
akceptovaná ponuka s najvyššou cenou.

3. Forma podávania ponúk je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok
verejnej obchodnej súťaže.
4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje ponuky a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do 19.07.2019 do 12,00 hod .
5. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková vyhodnotí predložené ponuky dňa 24.07.2019 o
15,00 hod.
6. Vyhlasovateľ – Obec Horná Mariková písomne oboznámi navrhovateľom výsledky verejnej
obchodnej súťaže do desať pracovných dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa
(identifikácia), označenie predmet nájmu (jej identifikácia a poradie), predloženú cenovú
ponuku a uvedenie poradia, ktoré bolo určené pri vyhodnotení súťaže.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť cenovú ponuku, predloženú po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi,
ktorý v súťaži zvíťazil.
V.
Podmienky predaja nehnuteľnosti
1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti uzavretím kúpnej zmluvy do 28.08.2019.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia.
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle §
47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť
ponúknutá na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.
1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
2. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj viacerými navrhovateľmi za splnenia
súťažných podmienok rozhodne komisia hlasovaním.
3. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom
a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII.
Podanie ponuky/návrhu
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným
označením - textom:
NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ POZEMKU
V K.Ú. HORNÁ MARIKOVÁ

Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky) na adresu: Obecný úrad Horná Mariková, Modlatín 357, 018 03 Horná Mariková
alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Horná Mariková, kde poverený zamestnanec
obce vyznačí na obálke:
„Prijaté: dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti:
- presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno
konajúcej osoby/zástupcu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri, telefónne
číslo)
fyzická osoba uvedie: (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)
- označenie predmetu kúpy
- cenový návrh
- záväzok , že prevezme od vlastníka nehnuteľnosť tak, v akom stave sa nachádza
- súhlas s podmienkami súťaže
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis
konajúcej osoby).
V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčená.
V Hornej Marikovej dňa 21.06.2019
Ing. Miroslav Hamar
starosta obce
Návrh na uznesenie 3/2019 - 9:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej neschvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
- nehnuteľnosť v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce Horná Mariková –
Modlatín :
parcela C KN č. 2572/8 o výmere 857 m2,lesný pozemok, ktorý je utvorený z parcely
E KN č. 2653/2 o výmere 1049 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1979
hlasovanie : za : 2
proti : 2
zdržal sa : 2
6. Príprava projektov pre financovanie mimo obecných zdrojov – stav
- Zateplenie budovy OcU- aktualizujeme projekt „ Horná Mariková – obecný úrad – zníženie
energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami“ . Projekt pôvodne pripravila projekčná
kancelária Arkonatelier s.r.o., zodpovedný architekt Ing. Chupáč, vzhľadom k návalu práce
kancelária súhlasila s tým, že projekt upraví tretia osoba, k čomu nám dali písomný
súhlas.Projekt upravuje Ing. Sádecký. Úprava predpokladá, úpravu hrúbky zateplenia, počtu
skiel na oknách, zateplenia stropu, zosilnenia krovu, novej krytiny. Musel byť vypracovaný
nový tepelno-energetický posudok, projekt protipožiarnej bezpečnosti a novo spracované
rozpočty, ktoré sme riešili sekčne, tak, aby sme ich vedeli použiť podľa potreby aj jednotlivo.
Výzva znie na sumu 200 000€, termín podania projektu je 16.4.2019.
Názov výzvy: Envirofond Zateplenie verejných budov opatrenie L 5
Termín podania žiadostí: 16.04.2019

Maximálna výška dotácie: 200 000,00 EUR
Pomer financovania: Dotácia 95%, spolufinancovanie obce 5%
Podporované aktivity
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. zateplenie/výmena strechy
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere)
- Pokračujú práce na príprave projektu Výstavby Domu smútku, máme všetky stanoviská
inštitúcií. Priestor bol geodeticky zameraný, pri čom bola zameraná celá plocha cintorína,
z tejto plochy bude vyčlenená spodná časť pozemku, po úroveň hrobov – plocha na ktorej by
sa mala stavba realizovať. Podľa dohovoru s v.d.p. Milanom Kováčom uzatvoríme následne
zmluvu na dlhodobý prenájom pozemku pre obec, aby sme mohli stavbu v budúcnosti
realizovať.
Návrh na uznesenie3/2019 - 10:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovejberie na vedomie informáciu a stave príprav stavby
Domu smútku
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
- Uskutočnili sa jednania s vedením Mestských lesov s.r.o. o zmluve, ktorá rieši príspevok
spoločnosti ohľadne opráv miestnych komunikácií. Vzhľadom k stavu vozovky by sme
plánovali v tomto roku opraviť úsek cesty v MČ Modlatín, kde predpokladáme opravu od
mostu nad osadou Kuchtovci po osadu Šikovci
- Príprava projektov cesty Hlboké, Udička
- Studňa pre budovu OcU
- Požiarna zbrojnica – projekt bude podaný 20.6.2019
7. Príprava XXVII. ročníka Marikovských folklórnych slávností
- slávnosti sa budú konať 14.7.2019
Program :

10,00
11,00

14,00

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
Kostol sv. Jána Nepomuckého
NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA
pozývanie na slávnosti bubeníkom po obci
DH MOŠTEŇANKA, Dolný Moštenec
MARIKOVSKÁ BRÁNA SAMA SA OTVÁRA
privítankaFSk ŽRNOVANKA, Horná Mariková
KAM AŽ HLAS DOLETÍ
DFS PODŽIARANČEK, Papradno
DFS DÚBRAVČEK, Plevník-Drienové
FSk SLOVENKA, Rijeka-Chorvátsko
ĽH VESELIE, Považská Bystrica
FSk NIMNIČANKA, Nimnica

FSk MANÍNEC, Podmanín
ĽH BOSORÁCI, Bolešov
DFS STUDNIČKA, Dolná Mariková
a sólisti Andrea Foťková,VladoMartikáň
SSk ROZMARÍNEK, Záriečie
FSk ŽRNOVANKA, Horná Mariková
FSk PODŽIARAN, Papradno
FSk BUKOVINY, Brvnište
FSk JAVORNÍČEK, Hvozdnica
16.00
ŇE JEDEN, ŇE DVA, AŇI ŇE TRI
FS ŽELEZIAR, Košice
17.30
A TERAZ TÚTO- remeselný stan
ĽH BOSORÁCI, ĽH VESELIE, ĽH BUKOVINY, ĽH JAVORNÍČEK
12.30 - 18.00 SPRIEVODNÝ PROGRAM
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO - ukážky prác ľudovoumeleckých výrobcov
ČO DEDINA, TO CHUŤ INÁ - tradičné regionálne jedlá
NA ZELENEJ LÚKE - hry pre deti a odvážnych dospelých
RÍFOVÁ PÍŠŤALA Z JAVORNÍKOV - výstava - obecný úrad
TRADIČNÉ BÝVANIE V MARIKOVEJ - expozícia vlastivedného múzea - drevenica
12.00 PIESEŇ VÁM NESIEME - DFS DÚBRAVČEK, Plevník-Drienové - Zariadenie
sociálnych služieb Horná Mariková
vstupné: deti, dôchodcovia 1 € dospelí 2 €

vstup v kroji zdarma

8. Rôzne
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za 2. polrok
2019
- návrh predložila kontrolórka obce – Ing. Šubiková
Návrh na uznesenie 3/2019 - 11:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Horná Mariková za 2. polrok 2019
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2019 - 12:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej poveruje hlavného kontrolóra Obce Horná
Mariková na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok
2019
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. ) Miroslav Kršík, Horná Mariková, Udička 509, 018 03 Horná Mariková
Mgr. Peter Tománek, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo
Mgr. PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo

Návrh na uznesenie 3/2019 - 13:
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 :
C KN 2161/3, lesný pozemok o výmere 207 m2 - diel 1 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter Tománek a Mgr.
PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo
C KN 2161/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2 – diel 2 GP - z E KN 2495/65,
orná pôda o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter
Tománek a Mgr. PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH Javorinka 16, Galanta, 925 01
Matúškovo
C KN 2161/5, lesný pozemok o výmere 326 m2 – diel 3 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter Tománek a Mgr.
PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo
C KN 2163/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 – diel 5 GP - z E KN 2495/65,
orná pôda o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter
Tománek a Mgr. PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01
Matúškovo
C KN 2172/5, lesný pozemok o výmere 1086 m2 – diel 6 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Miroslava Kršíka, Horná
Mariková, Udička č. 509, 018 03 Horná Mariková
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 45/2018 zo dňa 14.04.2018, ktorý vyhotovil
geodet Tibor Meliš, Stred 39, Považská Bystrica. Geometrický plán bol overený Okresný
úradom Považská Bystrica, Katastrálny odbor dňa 21.03.2019 pod číslom 153/2019.
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Františka Riljaková, Dolná Mariková č. 598, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku CKN č. 1014 o výmere 859 m2 – časť Žrnové – Rudašov
Návrh na uznesenie 3/2019 - 14:
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 : C KN 1014 zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 – LV č.
3297, vlastník 1/2 Obec Horná Mariková pre Františka Riljaková, Dolná Mariková č. 598,
018 02 Dolná Mariková
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3.) Pavol Kučík, Považská Bystrica, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica
Návrh na uznesenie 3/2019 - 15:
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 : C KN 212 zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 – LV č.
1979, 1/1 Obec Horná Mariková, pre Pavla Kučíka, Považská Bystrica, Rozkvet 2041/79.

Pozemok je zameraný geometrickým plánom číslo 59/2019 zo dňa 24.05.2019, ktorý vyhotovil
Ing. Matej Papšo, GeoID s.r.o., Hatné 210, 018 02 Dolná Mariková a overený bol Okresným
úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 06.06.2019 pod číslom 362/2019. Náklady
na geometrický plán uhradí žiadateľ do pokladne Obecného úradu v Hornej Marikovej.
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Marek Máček, Horná Mariková, Udička 474, 018 03 Horná Mariková
Patrícia Plešková, Stupné č.208, 018 12 Stupné
- žiadosť o odpredaj časti pozemku, ktorý je súčasťou brehu pri obecnej komunikácii C
KN 1219/19 do časti obce Žrnové a je umiestnený medzi obecnou komunikáciou a
pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a bude na ňom postavený rodinný dom
Návrh na uznesenie 3/2019 - 16:
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 časť pozemku : E KN 1990/1ostatná plocha o výmere 771 m2 – LV č. 1979,
1/1 Obec Horná Mariková, pre Mareka Máčka, Horná Mariková, Udička 474, 018 03 Horná
Mariková a Patríciu Pleškovú, Stupné č. 208, 018 12 Stupné.
Pozemok musí byť zameraný geometrickým plánom a pri meraní musí byť prizvaný zástupca
obce. Geometrický plán uhradia žiadatelia do pokladne Obecného úradu v Hornej Marikovej.
Zámer prevodu 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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 3/2019 - 17 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 3/2019 zo dňa 19.06.
2019
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

Jaroslav Babečka

.

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

Bc. Marek Máček

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v.r.
starosta obce

