Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 3. marca 2021
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Michal Kršík, Bc. Marek Hamar,
Pavel Žiačik, Tomáš Trmík,
Neprítomní :
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice:
Vlasta Martečíková, Tomáš Trmík
Zapisovateľka:
Eva Brídziková
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Stav hospodárenia obce k 31.12.2020
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
5. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
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 :
Rokovanie obecného zastupiteľstva sme z dôvodu vyhláseného núdzového stavu už tri krát
presúvali, vzhľadom k tomu, že sa ukazuje „Núdzový stav“ vyhlásený ako permanentne sa
opakujúci, rozhodol som, že obecné zastupiteľstvo napriek prijatým opatreniam zvoláme,
s tým, že zabezpečím otestovanie účastníkov zasadnutia priamo pred zahájením rokovania,
zabezpečíme dezinfekciu a pokúsime sa rokovanie obecného zastupiteľstva obmedziť na
prerokovanie najpotrebnejších bodov, pre zabezpečenie činnosti obce
Zamestnancami obce boli od doby posledného OZ plnené nasledujúce úlohy:
- Zasadnutie „stavebnej“ komisie sme odložili už z hore uvedených dôvodov, tak isto boli
určité obmedzenia spôsobené i ročným obdobím – sú lokality, kde je v zimnom období
sťažený prístup. Takže komisia bude zvolaná v jarných mesiacoch.
- Zabezpečovali sme niekoľko kôl plošného testovania na COVID 19, pre informáciu počet
testovaných a počet pozitívnych október I kolo 777/3, november II kolo 396/4, tretie kolo sa
nás netýkalo z dôvodu nízkej pozitivity testovaných počas prvých dvoch kôl - pod 1%.
Štát poskytol testy, časť dezinfekcie, niekoľko odevov, dvoch hasičov zo HaZZ v Trenčíne,
príslušníka polície a vojaka Armády SR – ktorá celé plošné testovanie zastrešovala. Pripravili
sme priestory, zabezpečili zvyšok materiálu, dohodli sme obhliadku a schválenie priestorov
konania testovania. Finančne tieto dve testovania predstavovali sumu cca 4401,68- Euro,
boli to náklady na odmeny zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, nákup ochranných
odevov, dezinfekcií, ochranných štítov, stravy, paliva... O refundáciu týchto nákladov sme
požiadali Okresný úrad bolo nám uhradených 4 377,07 Eura, stratili sme 24,61 Eura.
- V januári sme robili skríning obyvateľstva – ďalšie plošné testovanie, kde sa nám zúčastnilo
310 obyvateľov, pozitívny nebol nikto. Toto testovanie už bolo posunuté na samosprávy, na
reguláciu bol poskytnutý vojak, ktorého sme neplatili. Príspevok na testovanie od štátu je 5

Euro/osoba a všetky náklady, mimo vojaka, hradí obec.
Po odbornej stránke nám tento skríning zabezpečovala MOM z NsP Považská Bystrica –
ktorá si účtovala 1 000 Euro, v tej cene uhrádzala odmenu dvom zdravotníkom a zabezpečila
pre nich ochranné odevy a dezinfekciu. Zvyšok nákladov – odevy, administrátori, dezinfekcia,
palivo, strava boli náklady obce
- Vo februári bol zavedený systém testovania pre pohyb obyvateľov – potvrdenia
o absolvovaní pre možnosť návštevy školy, dochádzka do práce a voľnejší pohyb. Prvé
testovanie 12. februára, sme nerobili – začínali školské prázdniny, kde sa starostovia z celej
doliny dohodli na jednom testovacom mieste v Dolnej Marikovej – pre našich obyvateľov
bola táto možnosť nevýhodná z dôvodu zavedenia „objednávacieho systému“ obcou Dolná
Mariková, ktorý bol po spustení v podstate okamžite plný, na neobjednaných bol vyčlenený
čas hodinu po spustení testovania a čakať na náhodný termín cez deň vzhľadom k nízkym
teplotám bolo zdravie ohrozujúce. Tohto testovania sa zúčastnilo tridsať obyvateľov obce.
- Od 19. februára 2021 dávame našim obyvateľom a záujemcom možnosť otestovať sa na
Odbernom mieste v sále KD vždy v piatok od 17,00 do 20,00 hod. Dohodol som odborné
zastrešenie cez MOM Domaniža, kde nám v ústrety vyšiel starosta obce František Matušík.
19. februára sa zúčastnilo celkom 150 občanov všetci negatívne testovaní
26. februára sa zúčastnilo 163 občanov všetci negatívne testovaní
Obec Domaniža nám fakturuje len náklady na zdravotníka, ostatné hradí obec.
Ďalšie testovanie v obci pripravujeme na 5.marca 2021 v čase od 17,00 do 20,00 hod.
Plnili sme aj ďalšie bežné úlohy spojené s chodom obce:
- Zabezpečovali sme zimnú údržbu ciest, opravy lámp verejného osvetlenia,
- Posielali sme list - Výzvu na Lesy SR ohľadne zabezpečenia výrubu stromov v okolí
vedenia NN rozvodu do osady Máčkovci
- Posielali sme list - Výzva SSE uvoľnenie elektrických vedení v katastri obce časť Jurekov,
Zemanovci
- K termínu 11.11.2020 sme zaslali podklady do zásobníka projektov TSK, jedná sa
o výhľadové zamerania projektov obce, všetko to, čo by sme potrebovali v obci riešiť.
- reagovali sme na požiadavku TSK, kde sa na nás obrátila manažérka prípravy a
implementácie projektov, v oblasti environmentálnej výchovy (EVVO), za Trenčiansky
samosprávny kraj. TSK hľadá vhodný objekt na odkúpenie za účelom výstavby, zriadenia
Krajského ekocentra. Ekocentrum bude mať charakter výchovno-vzdelávacieho a
poradenského centra v environmentálnej oblasti. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať deťom,
žiakom základných a stredných škôl, pedagógom a širokej verejnosti informácie z oblasti
vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia.
Kritéria vhodnosti pozemku rozloha minimálne 3000 m2 – 6000 m2, nachádza sa v intraviláne
v katastrálnom území v časti blízko lesného, lúčneho alebo vodného ekosystému, dostupné
inžinierske siete, príjazdová cesta.
Je to v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja projekt "Zelená župa", ktorého
súčasťou je aj snaha o zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, zvýšenie
informovanosti o environmentálnych otázkach, problémoch, výzvach a riešeniach v
kruhoch odbornej aj najširšej laickej verejnosti.
V rámci toho sme ponúkli možnosť jednania o budove školy a priľahlom pozemku, ktorý
spĺňa kritéria. Máme na budovu znalecký posudok, ktorý by sa musel pred prípadným
predajom budovy aktualizovať. Budova bývalej školy sa nachádza sa na pozemku KNC. č.
200/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4813m2 a plocha pod budovou KNC č. 201,
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 687m2 v k.u. Horná Mariková, pozemky sú v 1/1
vlastníctve obce Horná Mariková a sú vedené na LV č. 703.
Pre envirovýchovu, výchovu k prírode je to ideálne miesto.

Na budovu bol spracovaný znalecký posudok, kde bola cena stanovená na sumu cca 125 000
€.
Pri našom súčasnom počte obyvateľov a s tým súvisiacim rozpočtom nie sme schopní budovu
prevádzkovať a preto máme záujem budovu ponúknuť na odpredaj a urobiť všetky
súčinnostné kroky k tomu, aby budova mohla byť využívaná na iný verejne prospešný účel.
- Za obec sme dali kladné vyjadrenie k návrhu DUR stavby INS_FTTH_POVB_02_ Horná
Mariková“, kde plánuje Investor Slovak Telekom, a.s. v rokoch 2021 – 2022 výstavbu
optickej siete v obci Horná Mariková.
Podľa predloženého projektu plánovaná výstavba internetovej siete pokrýva intravilán najviac
osídlených častí obce. Obec súhlasí s plánovaným využití pozemkov vo vlastníctve obce.
To isté vyjadrenie sme posielali na Mesto Považská Bystrica
- Podľa usmernenia z Ministerstva dopravy musí v obciach byť urobená aktualizácia PHSR
pre roky 2021 – 2027, aby bolo vôbec možné žiadať o finančné prostriedky či už od štátu,
alebo cez Eurofondy. Novelizáciu by sme urobili cez MAS Púchov a na tom istom mieste
sídliacu RRA Regionálna rozvojová agentúra.
- Riešili sme i viacero susedských sporov a požiadaviek občanov:
- spory pretrvávajú v lokalite Pobočkovci, kde už pod určitou kontrolou riešime čiernu
stavbu, úpravy pozemku a údajné zatápanie nižšie položeného pozemku p. Horňáka
z pozemku p. Cabajovej a p Turičíka,
- spor o hranicu pozemku medzi pani Sečíkovou a p. D. Omámikom, bol som tam aj dnes
- požiadavka na odvodnenie pozemku súkromných osôb p. Ivan Barančík – bude potrebný
výjazd stavebnej komisie, tak isto k požiadavke p. Kudlu – vzhľadom k tomu, že tieto
požiadavky v prípade účasti obce si vyžiadajú vyššie finančné náklady.
- prišla aj požiadavka pána Ivana Barančíka na prekládku rozhlasového vedenia pre
vybudovanie dostatočne priechodného vstupu na jeho pozemok – toto už riešime.
- zabezpečovali sme i viacero požiadaviek občanov z obce i okresu na vykonanie prác za
pomoci vysokozdvižnej plošiny, či iných mechanizmov vo vlastníctve obce.
- zabezpečili sme strednú opravcu UNC, kde boli značné úniky oleja z hydraulického
systému.
- Z obce boli robené kroky k aktualizácii virtuálneho cintorína a k príprave nových
nájomných zmlúv k hrobovým miestam.
- Boli pripravené a odoslané výmery na zaplatenie daní a poplatkov za komunálny odpad
v počte:
- výmery na dane k stavbe, pozemku, psovi, prípadne hraciemu automatu – celkom 1144
kusov, čo predstavovalo tlač na 1863 A4
- výmery na poplatky za odvoz tuhý komunálny odpad celkom 721+ štvrť ročne
spracúvame 15 týchto výmerov pre právnické osoby, ktoré nám platia raz za tri mesice
- Pripravili sme súťaž a zrealizovali sme výmenu 28 okien na budova OcU zo strany od
parkoviska v cene a v súčasnosti prebieha výmena 8 kusov veľko - rozmerových okien na sále
KD
- vlastnými silami robíme maliarske práce v miestnostiach, kde boli okná vymenené.
- Pripravili sme aktualizáciu projektu na Zateplenie budovy obecného úradu, kde sme
aktualizovali rozpočet (odrátané okná), projekt bol zaslaný na Envirofond – očakávame
hlavne možnosť opravy fasády, resp. výmena krytiny strechy.
- Tento projekt by mal byť vyhodnotený do konca júna 2021, pokiaľ by sme ani v tomto roku
neuspeli, pripravili by sme na tento rok opravu dvoch strán fasády budovy za vlastné
prostriedky.
- Pripravili sme súťaž na výmenu stropu v sále KD, kde by sme súčasný nezateplený kazetový
strop z hobry a staré svetlá odstránili a nahradili ho stopom zatepleným s patričnými

akustickými vlastnosťami, zároveň by sme zabezpečili i výmenu osvetlenia vrátane výmeny
AL vodičov za CYKY káble. Strop je zateplený cca 3cm sklenenej vaty v igelite, nad tým je
betónová deka a priestor nezatepleného povala.
- riešili sme náhradu za použitie našich priestorov (priestor zberného dvora) pri výstavbe
mosta pod Stolečným - získali sme 3 ks kanalizačnej plastovej rúry priemer 500 mm. Budú
použité pre potreby obce.
Návrh na uznesenie 1/2021 – 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. Stav hospodárenia obce k 31.12.2020
- správu o stave hospodárenia obce k 31.12.2020 predložila ekonómka obce
Návrh na uznesenie 1/2021 - 2:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie správu o stave hospodárenia
obce k 31.12.202
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 3:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Rozpočtové opatrenie schválené
starostom obce číslo 2020/ 4 zo dňa 29.12.2020
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 4:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Rozpočtové opatrenie schválené
starostom obce číslo 2020/5 zo dňa 30.12.2020
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
- návrhy stanovísk predložila kontrolórka obce :
Návrh na uznesenie 1/2021 - 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce Horná Mariková na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 1/2021 - 6 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočet Obce Horná Mariková bez
programovej štruktúry na rok 2021
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 1/2021 – 7 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Viacročný rozpočet Obce Horná
Mariková bez programovej štruktúry na roky 2022 - 2023
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Návrh na uznesenie 1/2021 - 8 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2021
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 9 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej poveruje kontrolóra obce na výkon kontroly
v súlade so schválených plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Rôzne
1. Denis Smižík, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková -žiadosť o odpredaj časti
pozemku E KN 2464/1.
Návrh na uznesenie 1/2021 – 10 :
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 časť pozemku v k. ú. Horná Mariková:
- C KN 2364/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2 , diel 1 GP číslo
126/2020 z E KN 2464/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 497 m2 v k. ú. Horná
Mariková pre žiadateľa Denisa Smižíka, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková
Prevod majetku je 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. 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
Návrh na uznesenie 1/2021 – 11 :
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 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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

3. Ivan Barančík, Modlatín 382, 018 03 Horná Mariková
Návrh na uznesenie 1/2021 – 12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku realizácie
prác na oprave kanála na pozemku C KN 27/1
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Obchodná verejná súťaž :
Návrh na uznesenie 1/2021 - 13 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Kulincovce :
- parcela E KN parc. č. 2682, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m2 - podiel 1/1 v k.
ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 14 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1839 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Kulincovce :
- parcela E KN parc. č. 2680/33, orná pôda o výmere 3767 m2 - spoluvlastnícky podiel 3/4
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 15 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1839 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/57, orná pôda o výmere 232 m2 - spoluvlastnícky podiel 3/4
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 16:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:

- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/58, orná pôda o výmere 354 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 17 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/35, orná pôda o výmere 252 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2717/36, orná pôda o výmere 114 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2717/37, orná pôda o výmere 187 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 18 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/42, orná pôda o výmere 185 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2717/44, orná pôda o výmere 172 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 19:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/46, orná pôda o výmere 224 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2717/47, orná pôda o výmere 222 m2 - vlastnícky podiel 1/1

v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2717/48, orná pôda o výmere 225 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 20 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Modlatín - Máčkovce :
- parcela E KN parc. č. 2717/52, orná pôda o výmere 83 m2 - vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 – 21 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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 zapísanú na LV č. 2469 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Udička :
- parcela E KN parc. č. 2469, zastavané plochy a nádvorie o výmere 714 m2 vlastnícky podiel
1/1 v k. ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 - 22:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje 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:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Udička :
- parcela E KN parc. č. 2522/43, orná pôda o výmere 665 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k.
ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2522/45,, orná pôda o výmere 1569 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k.
ú. Horná Mariková
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 – 23 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje komisiu pre obchodnú verejnú súťaž
v zložení :
Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Michal Kršík, Tomáš Trmík, Jozef Lokšenínec
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Július Melicher, Bratislavská 2859/113, Piešťany
Štefan Galčík, SNP 1428/9, 017 01 Považská Bystrica
Mária Lucová, Stred 55/44-27, 017 01 Považská Bystrica
- žiadosť o odkúpenie podielu pozemkov obce v časti obce Udička
Návrh na uznesenie 3/2020 – 23 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej 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 zapísaná na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Horná Mariková – Udička :
- parcela E KN parc. č. 2522/43, orná pôda o výmere 665 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k. ú.
Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2522/45,, orná pôda o výmere 1569 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k.
ú. Horná Mariková
- hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 1/2021 – 24 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie informáciu o nenaplnení výsledku
a podmienok obchodnej verejnej súťaže 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 zapísaná na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Horná Mariková – Udička :
- parcela E KN parc. č. 2522/43, orná pôda o výmere 665 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k. ú.
Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2522/45,, orná pôda o výmere 1569 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k.
ú. Horná Mariková.
Podmienky neboli naplnené z dôvodu neuzatvorenia kúpnej zmluvy do termínu 31.12.2020.
8. Záver
Návrh na uznesenie 1/2021 – 25 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 1/2021 zo dňa
03.03.2021
-

hlasovanie : za : 6

Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

proti : 0

zdržal sa : 0

Vlasta Martečíková

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

Tomáš Trmík

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

Eva Brídziková

.................................
Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

