Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 21. októbra 2020
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Michal Kršík, Jozef Lokšenínec,
Bc. Marek Hamar
Neprítomní : Pavel Žiačik, Tomáš Trmík,
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice:
Jozef Lokšenínec
Michal Kršík
Zapisovateľka:
Eva Brídziková
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Všeobecne záväzné nariadenie o správe pohrebiska
4. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi
5. Schválenie Rozpočtového opatrenia obce číslo 3/2020
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti Obecného úradu
- Plnené boli bežné úlohy spojené s údržbou a opravami obecného majetku, údržbou
verejných plôch, zabezpečením likvidácie a odvozu odpadu.
- Boli robené úpravy na miestnych komunikáciách, kde sme sa v rámci možností snažili i za
pomoci občanov zabezpečiť odstránenie kritických miest – poškodenia spôsobené vodami na
jar, popadané stromy, poškodené odrážky, vyčistenie toku potoka nad osadou Ondrišovci, kde
voda pravidelne spôsobovala škody na miestnej komunikácii, vzhľadom k tomu, že pri
naplaveninách sa koryto potoka dostalo na úroveň cesty, práce bagrom tu vykonal p. Kujaník.
- Pri obecných lesoch sme od jari nepokračovali ťažbe dreva, aj keď sme ešte plánovali ťažbu
v lokalite Potôčik. Vyťažené bukové – palivové drevo sme predali v cene 43,-€/m3 v celých
geľbách. Odberateľom bol p. Cabaj. Ťažkosti boli s predajom drevnej hmoty, hlavne z
náletových drevín: osika, breza, ale i smrek a bôr. Drevo bolo menej kvalitné, kónického
tvaru s množstvom „hrčí“ po vetvách. Pochádzalo z čistenia porastov, zlomy, vývraty, sušice,
poprípade kôrovcom napadnuté kusy. Predaj sme viackrát inzerovali. Bez úspechu!
Cestou nášho OLH Ing. Vladimíra Hojdíka sa nám podarilo nakontaktovať na konateľa
spoločnosti BAMI-MIHALIK s.r.o. so sídlom Nádražná 1, 019 01 Ilava, IČO: 4059442, kde
sme sa dohodli na predaji dreva zo skládky v Udíčke, celkom sa jednalo o 119,69 m3 guľatiny a to
Smrek – 110,89 m3 a Bôr – 8,8m3 v cene 30,- €/m3.

V takej istej cene sa nám javí možnosť predaja do Rajca zo skládky v Modlatíne. Tento
obchod by mal byť uskutočnený v nasledujúcich dňoch.
Zo skládky v Udíčke sa nám podarilo predať i cca 16m3 osikového dreva na palivo, pri tomto

dreve sme išli s cenou pod cenu ťažby, ale z lesohospodárskeho hľadiska bolo potrebné toto
drevo z porastov vyťažiť, aby v lese nespôsobovalo neporiadok a v ďalšom dôsledku choroby.
- Dôležitou úlohou v tomto roku bude otázka aplikácie Zákona o pohrebníctve, k tomu sme
pripravili nové znenie VZN k pohrebisku. Tomu sa budeme venovať v ďalšej časti zasadnutia.
- Jedna z úloh, ktorá už neznesie väčší odklad je oprava striech v skanzene, drevenica a
hospodárske budovy. Kúpili sme krytinu na prekrytie hospodárskej budovy, výmenu urobíme
v budúcom týždni.
- Vykonali sme prípravu a betonárske práce na prístrešku pre uchovanie historických strojov,
ktoré sa nám podarilo zabezpečiť do objektu skanzenu, jedná sa o čističky obydlia – rajtar
a mláťačku – triedičku. V tejto súvislosti sa nám ponúklo Považské vlastivedné múzeum
s projektom na umiestnenie viacerých takýchto strojov v rámci svojej expozície v skanzene.
- V priebehu letných mesiacov sme opakovane vykonali údržbu okolia miestnych
komunikácií – mulčovaním okolia.
- Mulčovací stroj bol použitý i pre súkromné osoby na základe ich požiadaviek na údržbu
súkromných plôch, tieto práce boli zo strany obce fakturované žiadateľom.
- Podľa požiadaviek občanov sme pristavovali kontajnery k odvozu komunálneho odpadu,
alebo drobného stavebného odpadu – odpad bol odvezený na skládku KO a následne sme
náklady za uloženie odpadu a náklady na manipuláciu s kontajnerom a zabezpečenie odvozu
účtovali na objednávateľa.
- Vedením SAD v Považskej Bystrici a SAD Trenčín bola zvolaná porada k zrušeniu spojov
a úprave Cestovných poriadkov na deň 23.9.2020. Našej obce sa týkal jeden spoj, jednalo sa
o spoj z Modlatína k reštaurácii RAJ v Dolnej Marikovej v čase 21,30 – obsaditeľnosť – 0
cestujúcich
- Prednostom okresného úradu a Odborom Krízového riadenia a CO bola zvolaná Porada
k pripravenosti obce ohľadne krízových situácií 9.9. 2020, kde som informoval
o pripravenosti obce na takéto stavy. Z hľadiska spracovanej dokumentácie a personálneho
riešenia máme dokumentáciu pripravenú dobre.
Avšak riešenie prvej vlny koronakrízy nám ukázalo veľmi slabé materiálne zabezpečenie
pripravenosti zo strany obce i okresu (chýbajúce, rúška, dezinfekcie), možnosti pre vytvorenie
a vybavenie karanténnych priestorov, napríklad v prípade vypuknutia nákazy v zariadeniach
sociálnych služieb. Naše pripomienky boli zapracované do súhrnného materiálu za okres,
hlavne sa jednalo o pripomienky z hľadiska zabezpečenia ochranných masiek, spojenia v čase
výpadku elektrickej energie ap.
- Spracovali sme a zaslali sme žiadosť o vysvetlenie CHKO Kysuce ohľadne zaradenia
pozemkov obce Horná Mariková do 5. Stupňa ochrany oblasť Galkov, Kaniakovci, Udíčka.
V tejto veci sme pôvodne, ako obec, neboli oslovení, informácia o pripravovanej zmene sa
k nám dostala cez Lesy SR, Urbár Mariková a Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica.
Celkom sa jedná o zásah do majetku o výmere 19,74 ha, kde by sme nemohli vôbec
vykonávať hospodársku činnosť. K tomu je potreba pripočítať ochranné pásmo v šírke cca
100 m, ktoré podľa zámerov má byť zaradené do stupňa ochrany 4., takže bezzásahová
výmera sa môže blížiť k výmere cca 30 hektárov.
V prípade presadenia tohto zámeru budeme požadovať finančnú náhradu pre obec vo výške
priemerných hektárových výnosov v danej lokalite hospodáriacich subjektov.
- Opakovane sme spracovali vyjadrenie sa k odvolaniu Ing. Hajdúcha – nárokuje si na zmenu

vlastníckych práv na Správe katastra v PB. P. Hajduch sarozhodol odvolať k zamietnutiu
prvotnej svojej žiadosti.
- Rozšírili sme osvetlenie v lokalite Usudíčka v smere do Ráztoky a to od odbočky do Udíčky.
- Pripravili a vyhlásili sme súťaž na výmenu zbytku okien na budova OcU. Súťaž momentálne
prebieha, bola vypísaná na dodávku, demontáž starých okien, osadenie nových, murárske
práce, osadenie parapiet vonkajších i vnútorných. Pre okná na sále KD sme mali požiadavku
na delené okná s možnosťou vetrania vrchnej polovice okna za použitia pákového
mechanizmu. Celá výmena 28 ks okien o rozmere cca 1160x 1580mm a 8 ks okien o rozmere
1160x2945mm vrátane doplnkov a prác by mala byť v cene do cca 13 000€.
- Na OcU je momentálne zaradených 5 občanov dlhodobo nezamestnaných. V letných
mesiacoch sa podieľali na prácach pri zhromažďovaní a zvozoch odpadu, kosení trávy na
cintoríne a na verejných priestoroch, uvoľňovaní miestnych komunikácií, vedenia rozhlasu od
padnutých stromov ap.
- V súlade s uznesením OZ a žiadosťami občanov zasadala i Stavebná komisia pri OZ, ktorá
vykonala obhliadku dotknutých lokalít s nasledujúcim záverom:
1. Jozef Kopínec, Horná Mariková č. 626
- jednalo sa o žiadosť o odpredaj stavby predajne na Vlkove
Stavebná komisia obhliadla uvedenú stavbu, ktorá je v majetku obce a ku dňu 30.09.2020
má účtovnú hodnotu 229,29 €. Stavba stojí na pozemku KNE 2126 o výmere 921m2, ktorej
vlastníkom je žiadateľ p. Jozef Kopinec v 1/1 vlastníctve. V minulosti došlo na uvedenej
parcele k uzatvoreniu zmluvy o predaji, ktorá pravdepodobne nebola dotiahnutá do konca
a majetok zostal v držaní rodiny Kopincových. V každom prípade ako obec nemáme na tento
pozemok vplyv a naša stavba stojí na cudzom pozemku. V prípade výzvy na odstránenie stavby
by náklady pre obec stúpli rádovo nad 1000 – 1500 Eur.
Komisia je toho názoru, že by bolo úspornejšie nevyužívanú budovu odpredať žiadateľovi
za primeranú cenu vo výške cca 400 – 500Eur.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 1 :
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 v k. ú. Horná Mariková:
Stavba bez súpisného čísla – predajňa Vlkov, ktorá je postavená na pozemku ( C KN 1469) E
KN 2126 , orná pôda o výmere 921 m2, LV č. 2340, vlastník Jozef Kopínec, Horná Mariková,
Vlkov č. 626, 018 03 Horná Mariková.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: 400,00 €
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Jozef Krasňan, Šebešťanová 222, 017 04 Považská Bystrica -jedná sa o žiadosť
o odkúpenie pozemku E NK 1924/2 – ostatá plocha
Pozemok sa nachádza v osade Adamcovci v Hlbokom, parcela je pre obec nevyužiteľná jedná
sa o svahovitú parcelu so severnou orientáciou nad potokom a cestou. Čas5ou parcely
prechádza cesta a prístup do osady Adamcovci.
V súčasnej dobe tam Obecný úrad rieši problém s prístupom do osady, cestu svojvoľne
upravili miestni chalupári a zasiahli pri tom do pozemkov iných vlastníkov. V súčasnej dobe

bude potrebné prednostne riešiť samotný prístup pre všetkých obyvateľov a až následne
pristúpiť k predaju časti pozemku.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že pozemok E KN 1924/2, ostatá
plocha o výmere 269 m2 LV č. 1979, v časti obce Hlboké sa nebude odpredávať
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Martin Gardoň, Horná Mariková, Modlatín 476, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o dokúpenie pozemku KN E 2469
Pozemok sa nachádza v osade Nimochockovci. Pozemok je pre obec nevyužiteľný jedná sa
o pozemok E KN 2469, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 714m2, v súčasnej dobe
neudržiavaný. Pozemok by mohol byť vhodný pre stavbu rekreačnej chaty, či chalupy.. Do
osady je sťažený prístup a pre väčšie vozidlá je osada neprístupná, cesta je úzka, nespevnená.
Stavebná komisia odporúča na uvedený majetok vyhlásiť Verejnú obchodnú súťaž.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 3:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok E KN 2469, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 714m2 v časti obce Udička
Cena : 2,00 €
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Denis Smižík, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková -žiadosť o odpredaj časti
pozemku E KN 2464/1.
Jedná sa o časť pozemku v osade Udíčka, vedľa chalupy ktorú dnes vlastní p. Denis
Smižík, je to zbytková parcela, po pôvodnej parcele z ktorej vznikli stavebné pozemky
pre tam stojace domy. Jedná sa o výmeru cca 75m2.
Stavebná komisia doporučuje odpredaj na základe dôvodu hodného zreteľa pre
žiadateľa p. Smižíka Denisa v obvyklých cenách .
Návrh na uznesenie 4/2020 - 4 :
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 v k. ú. Horná Mariková:
- E KN 2464/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 497 m2 v k. ú. Horná Mariková
– diel C KN je potrebný zamerať geometrickým plánom na náklady žiadateľa Denisa
Smižíka, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková
Pozemok parc. č. E KN 2464/1 o výmere 497 m2 je zapísaná Okresný úradom Považská
Bystrica, Katastrálny odbor na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková.
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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Rudolf Mravec, Turzovka – Stred 601, 023 54 Turzovka
- žiadosť o odpredaj pozemkov KN E 2717/58 a KN E 2717/57

Jedná sa o pozemky v osade Máčkovci. Pozemok KNE č. 2717/58 je vo vlastníctve obce v 1/1,
pozemok 2717/57 vlastní obec v spoluvlastníctve v podiele ¾ celku. Spoluvlastníkom je p.
Zemančík Martin Ing. Pozemok a podiel na pozemku je v súčasnej dobe nevyužiteľný.
Stavebná komisia odporúča tieto dva pozemky ponúknuť k odpredaju vo Verejnej
obchodnej súťaži každý zvlášť.
Návrh na uznesenie 4/2020 – 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok E KN 2717/58, orná pôda o výmere
354 m2 - podiel 1/1 v časti obce Máčkovce
Cena : 9,00 €/m2
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 6 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok E KN 2717/57, orná pôda o výmere
232 m2 - podiel 3/4 v časti obce Máčkovce
Cena : 9,00 €/m2
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Eduard Reismuller, Cintorínska 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Jedná sa o pozemky KNE č. 2717/35; 2717/36; 2717/37; KNE č. 2717/42 a 2717/44 KNE č.
2717/46, 2717/47 a 2717/48; KNE č. 2717/52 a KNE č. 2717/34 v osade Máčkovci.
Pozemky sú pre obec v súčasnej dobe nevyužiteľné.
- Jedná sa o pozemky KNE č. 2717/35; 2717/36; 2717/37 – tieto pozemky sa nachádzajú na
úvrší a tvoria spoločne jednu plochu o výmere 554 m2 o rozmere cca 18x30m Stavebná
komisia odporúča tieto tri pozemky ponúknuť k odpredaju vo Verejnej obchodnej súťaži ako
samostatný blok so samostatne stanovenou cenou.
- Ďalej sa jedná o pozemky KNE č. 2717/42 a 2717/44 sú to samostatne ležiace pozemky
obklopené pozemkami žiadateľa, ktoré žiadateľ v minulosti získal kúpou od rodiny Máčkovcov
v cene 14€/m2. Stavebná komisia odporúča tieto dva pozemky ponúknuť k odpredaju vo
Verejnej obchodnej súťaži ako samostatný blok so samostatne stanovenou cenou.
- Ďalej sa jedná o pozemky KNE č. 2717/46, 2717/47 a 2717/48 sú to vedľa seba ležiace
pozemky. Tieto tri pozemky vytvárajú súvislú plochu o rozmeroch cca 13x 55m. a výmere cca
670m2. Stavebná komisia odporúča tieto tri pozemky ponúknuť k odpredaju vo Verejnej
obchodnej súťaži ako samostatný blok so samostatne stanovenou cenou.
- Ďalej sa jedná o pozemok KNE č. 2717/52 jedná sa o samostatne ležiaci pozemok o výmere
83m2. Stavebná komisia odporúča tento pozemok vzhľadom k susedstvu viacerých pozemkov
s viacerými majiteľmi ponúknuť k odpredaju vo Verejnej obchodnej súťaži ako samostatný
pozemok so samostatne stanovenou cenou.
- - Ďalej sa jedná o pozemok KNE č. 2717/34 jedná sa o samostatne ležiaci pozemok
o výmere 317m2, ktorý slúži ako prístupová cesta pre okolité pozemky. Tento pozemok
vzhľadom k svojmu určeniu – prístupová cesta nie je možné odpredať.
Stavebná komisia odporúča tento pozemok vzhľadom k jeho určeniu nepredávať.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 7 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – Blok I. - Máčkovce

pozemok E KN KNE č. 2717/35, orná pôda o výmere 252 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/36, orná pôda o výmere 114 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/37, orná pôda o výmere 187m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- cena : 14,00 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
-

Návrh na uznesenie 4/2020 - 8 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – Blok II. - Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/42, orná pôda o výmere 185 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/44, orná pôda o výmere 172 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- cena : 13,00 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 9 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – Blok III. - Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/46, orná pôda o výmere 224 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/47, orná pôda o výmere 222 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/48, orná pôda o výmere 225 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- cena : 14,00 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 10 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce – Blok IV. - Máčkovce
- pozemok E KN KNE č. 2717/52, orná pôda o výmere 83 m2 - podiel 1/1 v časti obce
Máčkovce
- cena : 9,00 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
7. MUDr. Eva Macajová, Kukučínova 8, 900 25 Chorvátsky Grob
MDDr. Ing. Vladimír Katuščák, Kukučínova 8, 900 25 Chorvátsky Grob
-žiadosť o odkúpenie pozemku v časti obce Modaltín – Kulincovce parc. č. E KN 2680/33 –
podiel ¾ o výmere 3767m2
Jedná sa o pozemok v osade Kulíncovci. Pozemok sa nachádza v novej zóne CHR – 10, tzn.
v intraviláne obce, časť pozemku sa používala ako skládka pri ťažbe dreva, skládka dreva sa
nachádza i pod osadou Kulincovci. Daný pozemok je v súčasnej dobe pre obec nevyužiteľný.

Stavebná komisia odporúča tento pozemok ponúknuť k odpredaju vo Verejnej obchodnej
súťaži ako samostatný blok so samostatne stanovenou cenou.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 11 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce :
- pozemok E KN KNE č. 2680/33, orná pôda o výmere 3767 m2 - podiel 3/4 v časti obce
Modlatín - Kulincovce
- cena : 2,00 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
8. JUDr. Ján Krivošík, Partizánska 1087/7, 017 01 Považská Bystrica
-žiadosť o odkúpenie pozemku v časti obce Modaltín – Kulincovce parc. č. 2682 – podiel 1/1
770 m2
Jedná sa o pozemok v osade Kulíncovci. Pozemok sa nachádza v novej zóne CHR – 10, tzn.
v intraviláne obce. Pozemok už bol JUDr. Krivošíkovi v minulosti odsúhlasený, no pre jeho
nečinnosť v danej dobe sa prevod pozemku neuskutočnil, a je potrebné jeho opätovné
preschválenie OZ. Daný pozemok je v súčasnej dobe pre obec nevyužiteľný. Stavebná
komisia odporúča tento pozemok ponúknuť k odpredaju vo Verejnej obchodnej súťaži ako
samostatný blok so samostatne stanovenou cenou.
Návrh na uznesenie 4/2020 - 12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť Obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce :
- pozemok E KN KNE č. 2659, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m2 - podiel
1/1 v časti obce Modlatín - Kulincovce
- cena : 2,00 € / m2
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Ing. Milan Hamar, Považská Bystrica, Zakvášov 1520/38
- žiadosť o odpredaj pozemkov parc. č. C KN 1772/26 –o výmere 197 m2, vodná plocha
a parc. č. C KN 1772/27 – o výmere 85 m2, vodná plocha
Jedná sa o pozemky v osade Pagaňov. K uvedeným pozemkom bol vyhotovený GP č.
079/2020, na základe záznamu podrobného merania č.1167, vyhotovený geodetom Ing.
Miroslavou Hlaváčovou, tento GP bol úradne overený Ing. Masárom pod č. 608/202.
Pozemok č. 1772/26 je pobrežným pozemkom Marikovského potoka, susediacim s pozemkom
žiadateľa. Jedná sa o ostatnú plochu v intraviláne obce – podpornú plochu (breh) od pozemku
žiadateľa Stavebná komisia odporúča tento pozemok predať na základe dôvodov hodných
zreteľa.
Pozemok č. 1772/27 je pobrežným pozemkom Marikovského potoka, susediacim s pozemkom
žiadateľa, zároveň je to plocha cez ktorú vedie vozovka k mostovému telesu, ktoré bolo
v minulosti vybudované pre spojenie s objektom obecnej ČOV. Z dôvodu majetkového záujmu
obce v tejto lokalite Stavebná komisia neodporúča tento pozemok predať.

Návrh na uznesenie 4/2020 - 13 :
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 v k. ú. Horná Mariková:
C KN 1772/26, vodná plocha o výmere 197 m2 v k. ú. Horná Mariková – diel č. 1 z E KN
3224, ostatná plocha o výmere 1683 m2, geometrického plánu č. 079/2020 Ing Miroslavy
Hlaváčovej, pre žiadateľa Ing. Milan Hamar, Považská Bystrica, Zakvášov 1520/38, 017 01
Považská Bystrica
Pozemok parc. č. E KN 3224, ostatná plocha o výmere 1683 m2 je zapísaná Okresný úradom
Považská Bystrica, Katastrálny odbor na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena:– 0,30 € / m2
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 14 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej konštatuje, že pozemok C KN 1772/27, vodná
plocha o výmere 85 m2 , v časti obce Pagaňov sa nebude odpredávať
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 15 :
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. Všeobecne záväzné nariadenie o správe pohrebiska
- návrh VZN bol písomne doručený poslancom OZ a zverejnený na internetovej stránke obce
Návrh na uznesenie 4/2020 - 16 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Horná Mariková o správe pohrebiska
hlasovanie : za :

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi
návrh VZN bol písomne doručený poslancom OZ a zverejnený na internetovej stránke obce
Návrh na uznesenie 4/2020 - 17 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Horná Mariková o nakladaní s odpadmi
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Schválenie Rozpočtového opatrenia obce číslo 2020/3 zo dňa 21.10.2020
- návrh na Rozpočtové opatrenie obce číslo 2020/3 zo dňa 21.10.2020 predložila ekonómka
obce
Návrh na uznesenie 4/2020 - 18 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce číslo 2020/3
zo dňa 21.10.2020
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

6. Rôzne
1. Prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR
- ekonómka obce predložila návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR
Návrh na uznesenie 4/2020 – 19 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
splneniu podmienok podľa § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci MF SR vo výške 7 938,00 EUR.
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 4/2020 - 20 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
poskytnutej Ministerstvom financií SR v zmysle Uznesenia vlády SR č. 494/2020 pre Obec Horná
Mariková na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností obce vo výške 7 938 EUR na
kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Obec Dolná Mariková, Obecný úrad Dolná Mariková č. 150, 018 02 Dolná
Mariková
- zaslanie výpisu z uznesenia č. 172/2020
Návrh na uznesenie 4/2020 - 21 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Marikovej č. 172/2020 zo dňa 31.07.2020
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Dobrovoľný hasičský zbor obce Horná Mariková 360, 018 03 Horná Mariková
- Žiadosť o zakúpenie skrinky na Automatizovaný externý defibrilátor ( AED)
Návrh na uznesenie 4/2020 - 22 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru
obce Horná Mariková na zakúpenie skrinky na Automatizovaný externý defibrilátor ( AED)
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Vladimír Polník, Dolná Mariková č. 808, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku
Návrh na uznesenie 4/2020 - 23 :
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 v k. ú. Horná Mariková:
- C KN 1772/28, vodná plocha o výmere 187 m2 –diel 1 geometrického plánu o výmere
187 m2 z E KN parc. č. 3018/2 o výmere 487 m2 v k. ú. Horná Mariková pre Vladimíra
Polníka, rod. Polník, Dolná Mariková, č.808, 018 02 Dolná Mariková
Pozemok parc. č. E KN 3018/2 o výmere 487 m2 je zapísaná Okresný úradom Považská
Bystrica, Katastrálny odbor na LV č. 1979 v k. ú. Horná 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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Boris Krajčík, Belejov č. 826, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku C KN 320 o výmere 95 m2
Návrh na uznesenie 4/2020 - 24 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku
C KN 320 o výmere 95 m2 z E KN 1754 o výmere 1139 m2 /pri križi na Belejove/
pre žiadateľa Boris Krajčík, Horná Mariková, Belejov 826
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Štefan Ďurčo, Poľná 8, 900 27 Bernolákovo
-žiadosť o odkúpenie pozemku E KN 2724 o výmere 168 m2 – LV 1979
Návrh na uznesenie 4/2020 - 25 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
2724 o výmere 168 m2 – LV 1979 pre žiadateľa Štefan Ďurčo, Poľná 8, 900 27 Bernolákovo
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Peter Boušek, Ferdiša Kostku č. 1, Bratislava
Mgr. Petra Boušková, Kosorín 144, 966 24 Janova Lehota
-žiadosť o odkúpenie pozemku E KN 2714/30 o výmere 1344 m2 – LV 1979
Návrh na uznesenie 4/2020 - 26 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
2714/30 o výmere 1344 m2 – LV 1979 pre žiadateľov Peter Boušek, Ferdiša Kostku č. 1,
Bratislava a Mgr. Petra Boušková, Kosorín 144, 966 24 Janova Lehota
hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Ing. Miloš Grošaft, Stred 45/3-15, 017 01 Považská Bystrica
- žiadosť o odpredaj časti pozemku E KN 1882/1, ostatná plocha o výmere 3424 m2
Návrh na uznesenie 4/2020 - 27 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku E KN
1882/1, ostatná plocha o výmere 3424 m2 – LV 1979 v časti obce Hlboké pre žiadateľa Ing.
Miloš Grošaft, Stred 45/3-15, 017 01 Považská Bystrica
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Ľubomír Kožúrik, Vlkov č. 548, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o opravu cesty v osade Zorenovce
Návrh na uznesenie 4/2020 - 28 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku cesty v osade
Zorenovce
- hlasovanie : za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

7. Diskusia
- prítomní poslanci diskutovali k jednotlivým bodom prerokovaného programu OZ
Martečíková – poslankyňa predložila požiadavku od občanov odvedenia povrchových vôd,
ktoré vytekajú z cesty od Pruszkaya na hlavnú cestu až po Kučíkovcov a voda ohrozuje
účastníkov cestnej prevádzky
Starosta obce – podal informáciu, že obhliadku v teréne už vykonal a situácia sa bude riešiť
8. Záver
Návrh na uznesenie 4/2020 - 29 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 4/2020 zo dňa
21.10.2020
-

hlasovanie : za : 5

proti : 0

Overovatelia zápisnice :

Jozef Lokšenínec

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

Michal Kršík

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

Zapisovateľka :

Eva Brídziková

zdržal sa : 0

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

Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

