Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 8. februára 2017
Prítomní poslanci : BraciníkováViera,Braciník Peter, MartečíkováVlasta,BabečkaJaroslav,Kušnierik
Anton, Šupolík Zdeno, Zemančíková Bohuslava
Neprítomný:
- ospravedlnený
Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania:
Overovatelia zápisnice: Bohuslava Zemančíková, Jaroslav Babečka
Za zapisovateľa: Eva Brídziková

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Informácia o stave hospodárenia k 31.12.2016
4. Rozpočet hospodárenia na rok 2017
5. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
6. Rôzne
7. Záver
2.) Správa o plnení uznesenia a činnosti Obecného úradu
Z posledných jednaní OZ, nám zostávajú úlohy pre stavebnú komisiu – tieto úlohy budú
plnené po zlepšení poveternostných podmienok.
Ďalej boli Obecným úradom a jeho pracovníkmi mimo bežný chod obce plnené tieto úlohy:
- Pokračovali sme v zimnej údržbe ciest. Zima nás v tomto roku zaťažila viac ako v rokoch
predchádzajúcich, hlavne sa jednalo o zvýšenú spotrebu finančných prostriedkov potrebných na
zabezpečenia odhrnutia ciest.
- Napriek neprítomnosti pracovníkov z radov nezamestnaných (Dragan, Košík, Adamčík) sa
nám darilo udržať v dobrom stave i čakárne na zastávkach SAD, je to tam náročné i napriek
odhrnutiu našimi prostriedkami (traktor) dochádza k opätovnému čiastočnému zahrnutiu
vstupov do čakární, vždy po prejazde vozidla, ktoré udržuje štátnu cestu.
- Podarilo sa nám na veľmi dobrej úrovni pripraviť VI. obecný ples. Poďakovanie patrí všetkým
tým, ktorí k tejto akcii aktívne prispeli.
- Riešime priebežne projekt, ktorý nám uspel v roku 2016 Jedná sa o projekt z programu
Kvalita životného prostredia, kde sa snažíme o jeho naplnenie. Nasledujú postupné kroky –
príprava Verejného obstarávania, ktorá končí v súčasných dňoch. Je potreba odstrániť
administratívne nedostatky. Dodávka musí byť rozdelená do dvoch samostatných Verejných
obstarávaní, ktoré bude zabezpečovať firma Premier Consulting z Komárna, ako náš externý
manažér. V jednom obstarávaní bude zahrnutých 10 5,5 tonových kontajnerov a v druhom
zbytok techniky tzn. nový traktor s paletovými vidlami a nakladacou lyžicou, dvojnápravová
vlečka – trojstranný sklápač, ďalšia vlečka nosič kontajnerov, drvič konárov a riešime i kosu,
alebo mulčovacie zariadenie za traktor. Realizácia VO a dodávky by mala začať mesiacom

marcom a ukončená by mala byť v auguste.
- Náš dobrovoľný hasičský zbor bol natrvalo zaradený do skupiny „B“, z čoho vyplývajú určité
povinnosti, ale je to i uznaním jeho činnosti. Na prelome rokov sa požiarnici zúčastnili zásahu
v osade Udíčka pri požiari podkrovia chaty. V januári bola uskutočnená schôdza DHZ, kde sa
zúčastnil delegát i z okresnej organizácie p. Bačík, bol zvolený omladený výbor DHZ, zostáva
veriť, že mladá krv prinesie i pozitívne zmeny v činnosti nášho zboru. Ocenenie za aktivitu
okolo činnosti DHZ si zaslúžia Martin Gardoň, Marian Gardoň, Michal Cyprich a ďalší.
- V priebehu roka 2016 sme ako obec hospodárili v obecných lesoch, ťažba prebiehala v lokalite
Udíčka nad Perliskami, za osadou Gacovci. Celkom bolo vyťažených 408,6 m2 dreva z toho
196,3 m3 buka, 196,5m3 smreka, 6,3 m3 brezy, 3,16m3 bôru, za vlákninu bolo predané 6,34m3
prevažne smrekového dreva (vršiaky, konce). Celkový príjem za predaj dreva predstavuje
20 705 Eur. Výdaje na ťažbu predstavujú 9898,78 Eur. Zisk sa samozrejme odvíja od ceny
dreva na trhu pri danej kvalite dreva, v podstate polovica dreva bola predaná na palivo.
Smrekové drevo v porastoch obce nie je tak kvalitné, ako drevo z vrchných častí obce, drevo je
končistého vzrastu, prevládajú tzv. „pasienkové“ stromy s ovetvením už od spodnej časti
kmeňa. Zásoba, to čo sa nepodarilo odviezť do príchodu zimy je cca 25m3 dreva.
Ťažba bola riadne vyznačená a zaevidovaná našim OLH Ing.Hojdíkom.
- Pomáhali sme riešiť usporiadanie pozemkov v časti Ráztoka, jedná sa o pozemky pod požiarom
zničenou kaplnkou. Kaplnka stála na nevysporiadaných pozemkoch. Spoločná snaha Obce
i Farnosti Horná Mariková je, pozemky previesť na Farnosť Horná Mariková, aby sme mohli
spoločne pristúpiť k obnove kaplnky. Boli oslovení vlastníci aby svoje podiely formou zmluvy
darovali farnosti.
Medzi darcami Oľgou Habudovou, Máriou Zavadilovou, Dušanom Vajdíkom spoluvlastníkmi
pozemku KNE č.2294/511 (476m2) a KNE č. 2294/514 (108m2) uvedené na LV č. 1928
a Michalom Krajčovičom vlastníkom parcely KNC č. 1925/2 (232m2) LV č. 1523 na jednej
strane a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Horná Mariková ktorá bola zastúpená správcom
farnosti Milanom Kováčom bola uzatvorená Darovacia zmluva, ktorou Darcovia obdarovávajú
Obdarovaného darovaním pozemkov.
Od pána Michala Krajčoviča bola vznesená požiadavka spracovania dodatku k pripravenej
zmluve. V tomto dodatku sa zúčastnené strany Michal Krajčovič a Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Horná Mariková zastúpená vdp. farárom Milanom Kováčom za prítomnosti starostu
obce Ing. Miroslava Hamara dohodli, že: „Obdarovaný bude v budúcnosti rešpektovať práva
Darcu a jeho právnych nástupcov vo vzťahu k susedným pozemkom – parcela KN-C č. 1912/12
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2518m2 a KN-C č. 1912/14 Trvale trávne porasty
o výmere 1857m2 vedené na LV č. 1523, ktorý je vedený Katastrálnym odborom Okresného
úradu v Považskej Bystrici. Uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve Darovacou zmluvou
darovanej parcely KNC č. 1925/2. Pozemky sú v ÚPD - Územno-plánovacej dokumentácii obce
Horná Mariková vedené ako pozemky určené na výstavbu rekreačných objektov – chát ako
Oblasť CHR19.
Darca plánuje v budúcnosti tieto pozemky – KN- C 1912/12 a 1912/14 v zmysle ÚPD obce
a jednotlivých ustanovení Stavebného zákona využiť k výstavbe rekreačných chát. Obdarovaný
vyhlasuje, že proti tomuto zámeru nemá, ani nebude mať žiadne námietky“.
Ďalej sa v texte dodatku uvádza, že: „Obecný úrad v Hornej Marikovej – ako stavebný úrad pre
katastrálne územie obce túto dohodu rešpektuje, zároveň bude podpis tohto dodatku daný na

vedomie Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej, čo bude zaznamenané v zápise zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva“.
Týmto Vás s textom dodatku k Zmluve o dare na predmetné pozemky oboznamujem, je to
zmluva medzi dvomi stranami, ktorú treba rešpektovať. Na základe dohody Vám ju predkladám,
aby ste jej znenie ako zastupiteľstvo obce zobrali na vedomie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Zmluvu o dare, kde predmetom
darovania sú pozemky KNE č.2294/511, KNE č. 2294/514 a KNC č. 1925/2 v Miestnej časti
Ráztoka a Dodatok k tejto zmluve uzatvorený medzi Michalom Krajčovičom a Rímskokatolíckou
cirkvou Farnosť Horná Mariková zastúpenou správcom farnosti Milanom Kováčom za
prítomnosti starostu obce Ing. Miroslava Hamara.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

- v zmysle Zákona 211/ 2000 Z.z. sme na základe žiadosti odpovedať JUDr. Emilovi Chuchútovi
z Považskej Bystrice, ktorý od nás žiadal: predloženie „zápisu z kontroly“ ktorý mal vzniknúť
pri vydávaní písomného Stanoviska Lesmi SR, či sa v osade Fúsovcijedná o vodný tok, alebo
nie. My sme požiadali Lesy SR o Stanovisko, ktoré nám Lesy SR doručili a ktoré sme na
základe žiadosti o informáciu v zmysle Zákona 211/2000 Z.z. v novembri 2016 predložili
i JUDr. Chuchútovi. Zápis z kontroly nemáme – v tom duchu sme aj odpovedali. V druhej
otázke sa JUDr. Chuchút pýtal, prečo bola použitá v žiadosti o vydanie stanoviska formulácia:
„či je toto miesto – ktoré sme označili ako priesak vody vytekajúci príležitostne z parcely KNE
č. 2616/1“ vodným tokom, alebo nie. Z kontextu žiadosti Lesom SR jasne vyplýva, že otázka
bola formulovaná tak, aby sme vedeli, či to vodný tok je, alebo nie, aby sme zistili, kto je
správcom toku, v prípade ak sa o vodný tok jedná a prípadne zistili, aké sú možné úpravy na
pozemku – obecná cesta, cez ktorý by tento prípadný tok pretekal.
V poslednej časti otázky JUDr. Chuchút konštatuje, že vykonanou ťažbou je vytváraný zisk,
ktorý je predmetom príjmu obce za jednotlivé roky. A pýta sa, akým spôsobom sa Obec
prostredníctvom starostu vysporiadava so spolupodielníkmi. Obec sa prostredníctvom starostu
s nikým nevysporiadala, ani sa nevysporiadáva – nie je to možné! Finančné veci obce rieši
zastupiteľstvo obce. Rozpočty, a rozpočtové opatrenia sú schvaľované a v prípustnej forme sú
zverejňované v uzneseniach zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že k takejto činnosti –
vysporiadaniu obce prostredníctvom starostu – nedošlo, nemohli sme oznámiť alikvótne čiastky
ani predložiť kópie písomných dokladov, ako žiadal JUDr. Chuchút. Spolupodielnikov máme len
v minime parciel.
Treba si uvedomiť pohnútky, ktoré nás k tomuto kroku – prevzatiu porastov do správy obce
viedli. Bolo to bezmedzné a beztrestné rabovanie „drevokazmi“ – zlodejmi, obci vznikala
škoda. V tej dobe sa nikto so spoluvlastníkov nestaral, kto tam, hospodári, kto drevo kradne a kto
má z toho finančné zisky. Pri hospodárení s lesným majetkom je potreba brať v úvahu, že
Obecné lesy boli vyňaté ako celok od Lesov SR na dobu 10 rokov. Obecné lesy na základe
zákona o lesoch zahŕňajú plochy v tzv. lesných porastoch, ktorým sú pridelené čísla. Na túto
dobu bola uzatvorená zmluva s Odborným lesným hospodárom. V lesoch sa hospodári na
základe Lesného hospodárskeho plánu, ktorý predpisuje v ktorom poraste aký má byť vykonaný
zásah. Je aký taký zisk, ale sú tu aj náklady na činnosti jednotlivých konkrétnych porastoch – a
sú tuaj náklady prevádzkové, ktoré súrozložené na obdobie 10 rokov. Na základe písomnej

žiadosti a vzájomnej dohody sme schopní vyčísliť podiel každého prípadného spolupodielnika na
tomto hospodárení. Sme to schopní urobiť aj zisk, aj náklady za každú konkrétnu parcelu a aj
prípadný zisk a podiel z parcely v nákladoch na chode celku – Obecných lesov.
Pri ťažbe a údržbe sa spravidla vytvára zisk, ale každá parcela, v každom jednom roku vytvára
náklady – napr. odborná správa OLH. V Obecných lesoch sú i parcely, kde ťažba v aktuálnom
decéniu ani nie je plánovaná, je tam plánovaný len zásah, ktorý si bude vyžadovať finančné
prostriedky, prerezávka, výsadba ap..
Spolupodielníci – zároveň prípadní záujemcovia o vyplatenie podielu z čistého zisku
z vykonanej ťažby na konkrétnych pozemkoch si môžu podať žiadosť o takéto vyrovnanie na
základe doložených vlastníckych práv. Táto žiadosť bude predložená obecnému zastupiteľstvu
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde zastupiteľstvo rozhodne o výške a
vyplatení podielu konkrétnym občanom.
- Pripravený bol plán investičných a udržiavacích akcií z vlastných finančných prostriedkov,
jedná sa hlavne o opravu rín na kultúrnom dome – hrozí poškodenie omietok a zamokanie stien,
práce budú vykonané svojpomocne, oprava UNC 60 – výmena motora – oprava bude vykonaná
dodávateľsky, vybudovanie plochy pre manipuláciu s odpadom – v nadväznosti na úspešný
projekt z Programu KŽP – budované svojpomocne, práce bagrom dodávateľsky, oprava
sociálnych zariadení v priestoroch OcU a niektoré ďalšie aktivity v závislosti od finančných
prostriedkov.
- Z dôvodu poruchy bezpečnostného systému – alarmu v priestoroch OcU sme pristúpili k jeho
výmene. Bol urobený prieskum trhu na dodávateľa a následne po výbere najvýhodnejšej ponuky
bola akcia realizovaná. Systém bol nainštalovaný taký, aby bolo možné na tento systém
v budúcnosti napojiť i ďalšie objekty napr. napr. skanzen, garáže, dielne ap.
- V roku 2008 sme začali s evidenciou hrobových miestna našom cintoríne. Vzhľadom že v roku
2018 budú končiť zmluvy o nájmoch hrobových miest. Medzičasom bolo na cintoríne
pochovaných, resp. prepochovaných do existujúcich hrobových miest cca 100 zosnulých.
V starom programe je pomerne zložité robiť zmeny v evidencii hrobových miest a evidencii
zmlúv, pristúpili sme obstaraniu novej pasportizácie hrobových miest, tak ako nám to ukladá
novelizácia zákona. Touto úpravou by sme chceli dosiahnuť zjednodušené a sprehľadnené
vedenie evidencie hrobových miest, uzatvorených zmlúv i správu týchto zmlúv.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v HornejMarikovej berie na vedomie Správu o plnení uznesenia a činnosti
obecného úradu
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Informácia o stave hospodárenia k 31.12. 2016
- informáciu podala ekonómka obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o stave hospodárenia
obce k 31.12.2016
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Rozpočet obce na rok 2017– 2019
- návrh rozpočtu obce predložila ekonómka obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce Horná Mariková na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje rozpočet Obce Horná Mariková bez
programovej štruktúry na rok 2017
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Viacročný rozpočet Obce Horná
Mariková bez programovej štruktúry na roky 2018 - 2019
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie rezervného fondu v zmysle zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na kapitálové výdavky – nákup
kontajnerov vo výške 874 € na 5 % spolufinancovanie projektu „Podpora triedeného zberu KO
v obci“ a vo výške 874 € na 5 % predfinancovanie uvedeného projektu, ktoré nám bude
refundované po ukončení projektu.
OZ v Hornej Marikovej schvaľuje použitie rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na kapitálové výdavky – nákup dopravných
prostriedkov vo výške 6 592 € na 5 % spolufinancovanie projektu „Podpora triedeného zberu
KO v obci“ a vo výške 6 592 € na 5 % predfinancovanie uvedeného projektu, ktoré nám bude
refundované po ukončení projektu.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej na svojom zasadnutí dňa 08.02.2017 prerokovalo
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková a
I.

vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková na 22. marca 2017 na
riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej v budove sídla Obecného
úradu Horná Mariková 357 o 15.30 hodine

II. ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková
a náležitosti prihlášky nasledovne:

a) vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr dňa
09.02.2017 na úradnej tabuli Obce Horná Mariková, na internetovej stránke Obce Horná
Mariková a v printových médiách;
b) písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková
(ďalej len kandidát) musí obsahovať:
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (prípadne prechodného
pobytu), kontaktný údaj (telefón, e-mail),
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (podľa 18a
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
- súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
c) kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými náležitosťami do
podateľne Obecného úradu Horná Mariková najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby,
t.j. do 07.03.2017 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného
kontrolóra – Neotvárať!“ Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku
s požadovanými náležitosťami prostredníctvom pošty na adresu Obecný úrad Horná
Mariková 357, 018 03 Horná Mariková s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné
napísať text: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ V tomto prípade musí byť
prezenčná pečiatka podateľne s najneskorším dátumom 07.03.2017.
d) otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok účasti kandidátov na voľbe hlavného
kontrolóra uskutočnia poslanci Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej priamo na
svojom zasadnutí v deň konania voľby hlavného kontrolóra 22. 03.2017. O výsledku
otvorenia obálok sa spíše zápisnica, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať údaje o tom, koľko obálok bolo
v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené
podmienky a ktorí nesplnili stanovené podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra
obce.
e) kandidáti, ktorí splnili stanovené podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra, sa môžu
prezentovať v abecednom poradí. Poslanci môžu po prezentácii klásť kandidátom otázky
súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra.
f) následne sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková. Voľba sa vykoná
tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej. Na
hlasovacom lístku s odtlačkom pečiatky Obce Horná Mariková budú uvedení všetci

kandidáti, ktorí splnili podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra v abecednom
poradí s prideleným poradovým číslom. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému
z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací
lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude
považovať za neplatný.
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden
z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom.
g) v prípade, že sa volieb zúčastní len jeden kandidát, a tento nebude zvolený, nakoľko
nezíska súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva podľa § 18a ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb., vykonajú sa nové voľby.
III. určuje
a) v súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov začiatok funkčného obdobie hlavného kontrolóra deň nástupu do práce, t.j.
01.04.2017.
b) rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 % / t. j. 2,25 hod. /
týždeň /.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

6. Rôzne
Plán akcií na rok 2017
8. apríla 2017 08,00 - 13,00 hod. "Sobota pre obec" - organizátor - Obec Horná
Mariková, spoločenské organizácie, občania
7. mája 2017 11,00 hod.
Divadelné predstavenie- organizátor Obec Horná
Mariková - divadelný súbor Stupné akcia ku Dňu matiek
4. júna 2017

08,00 - 17,00 hod.

2. júla 2017

09,00 - 18,00 hod.

5. júla 2017

10,00 - 18,00 hod.

16. júla 2017

09,00 - 19,00 hod.

6. augusta 2017 12,00 - 19,00 hod.

III.Traktorparádav spolupráci s DHZ,organizátor
Dobrovoľný hasičský zbor Horná Mariková
Súťaž vo varení guľášu- organizátor Pohostinstvo
Modlatín (Ing. Chudejová)
Stretnutie ľudí dobrej vôle - Kohútka - Obec Horná
Mariková
Marikovské folklórne slávnosti- organizátor Obec
Horná Mariková
Stretnutie heligonkárov v Hornej Marikovej výbor JDS

október 2017

Posedenie so seniormi - vedenie ZSS, Obec Horná
Mariková, JDS Posedenie členov JDS spojené
s opekaním, a posedením pri hudbe skanzen -organizátor
- výbor JDS
Adventný koncert- Obec Horná Mariková, Farský
úrad, Považské osvetové stredisko,

december 2017

Termíny akcií budú upresnené na stránke obce, prípadné nové akcie budú včas oznámené!
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Plán akcií Obce Horná Mariková
na rok 2017
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Rôzne:
1. Jozef Šulhaň, Horná Mariková č. 269
- žiadosť o zavedenie pouličného osvetlenia a obecného rozhlasu
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku možností
zavedenia pouličného osvetlenia a obecného rozhlasu na základe žiadosti Jozefa Šulhaňa, Horná
Mariková č. 269
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

1. Vladimír Jurčík, Horná Mariková č. 115
- žiadosť o odkúpenie časti pozemku C KN 406/1
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku možnosti
odpredaja časti pozemku C KN 406/1 / E KN 3069/42/ na základe žiadosti Vladimíra Jurčíka,
Horná Mariková č. 115
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Michal Vtáčnik, ul. Generála Svobodu 25, Sučany
- žiadosť o dokúpenie pozemku E KN 2495/123
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku možnosti
odpredaja pozemku E KN 2495/123 o výmere 7251 m2 , orná pôda na základe žiadosti Michala
Vtáčnika, ul. Generála Svobodu 25, Sučany
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Miroslav Kršík, Horná Mariková č. 509
- žiadosť o odkúpenie pozemkov v časti obce Udíčka
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku možnosti
odpredaja pozemkov : E KN 2495/56 o výmere 1206 m2 , E KN 2495/55 o výmere 1396 m2,
E KN 2495/80 o výmere 4318 m2, E KN 2495/79 o výmere 3742 m2,E KN 2495/73 o výmere
2424 m2, E KN 2495/70 o výmere 2284 m2,E KN 2495/69 o výmere 973 m2, E KN 2495/65
o výmere 890 m2, E KN 2586/5 o výmere 1238 m2 na základe žiadosti Miroslava Kršíka, Horná
Mariková č. 509
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 1/2017 zo dňa 08.02.2017
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

V Hornej Marikovej, 8. 2.2017

Overovatelia zápisnice:
Bohuslava Zemančíková

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

Jaroslav Babečka

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

Zapisovateľka :
Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v.r.
starosta obce

