Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 10. mája2017

Prítomní poslanci : Braciník Peter, Kušnierik, Anton, Šupolík Zdeno, Zemančíková Bohuslava, Vlasta
Martečíková
Neprítomný: Jaroslav Babečka
Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania : Overovatelia zápisnice: Anton Kušnierik, Peter Braciník
Zapisovateľka: EvaBrídziková

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. stvrťrok 2017
4. Príprava XXV. ročníka Marikovských folklórnych slávností
5. Informácia o stave podaných projektov a projektových zámeroch pre ďalšie obdobie
6. Rôzne
7. Záver
hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
2.Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti Obecného úradu
V období od posledného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli mimo iné plnené
v obci tieto úlohy:
- zabezpečiť geodetické vytýčenie parciel v osade Máčkovci – záujemca p. Reissmuller,
zameranie bolo vykonané Ing. Barančíkom , následne stavebná komisia v zložení: Gardoň,
Kušnierik, Šupolík a poslankyňa p. Zemančíková vykonali obhliadku pozemkov – o téme v časti „Rôzne“.
- nepodarilo sa nám plnohodnotne realizovať brigádu „Sobota pre obec“, ktorá bola plánovaná
na sobotu týždeň pred Veľkou nocou – dôvod počasie. Brigádovali iba členovia DHZ
a obyvatelia, resp. chatári z osady Medvedínec, ktorí upravovali prístupovú cestu. Obec k tejto
činnosti poskytla nakladač UNC.
- majitelia domov a chát v časti Rovné vykonali úpravu cesty do Rovného, kde tak isto obec
poskytla nakladač UNC a ostatné činnosti zabezpečili majitelia nehnuteľností v osade Rovné.
- začali sme s prácami na tribúnke pri multifunkčnom ihrisku, na stavbu sme využili staré
konštrukčné prvky, urobili sme pevný betónový základ. Konštrukcia je obložená drevom. Celá
tribúna bude prekrytá krytinou Lexan. Počet sediacich divákov je cca 30 osôb.
S obkladom nám sponzorsky pomohol p. Pruzskay ml. – túto sponzorskú pomoc nechceme
v tomto prípade bezplatne, ale ju započítame formou kupónov do možnosti využitia priestorov
ihriska a to v určitej hodnote.
- začali sme s prácami na budovaní „zberného dvora“ - parcela na ktorej sa nachádza budova
služieb a park techniky. Dvor upravíme tak, aby sme na dvore vedeli zorganizovať separovaný
zber jednotlivých položiek odpadu, ako i uloženie techniky obce (kontajnery, stavebný materiál
a p.) Úpravy spočívajú vo vybudovaní oporného múru, vyrovnaní a zavezení plochy zberného

dvora do roviny, následne by sme potom postupne plochu spevňovali a budovali kóje pre
jednotlivé komodity odpadov. Celý priestor bude oplotený, zároveň je tento priestor pod
kontrolou kamerového systému.
- v rámci administrácie sme dopĺňali žiadosť na enviromentálny fond ohľadne čiernych skládok
– žiadosť by mala byť v súčasnosti kompletná podľa požiadaviek riadiaceho orgánu.
- tak isto sme upresňovali detaily pre realizáciu Projektu na nákup strojov, kde sme dokladali
technické pasporty od jednotlivých výrobkov, tak ako boli vysúťažené a zároveň sme riešili
formu zabezpečenia financovania.
- začiatkom mesiaca apríla došlo v MČ Stolečné k znemožneniu otáčania vozidla pre vývoz KO
– dôvod „ohradenie“ pozemku zaužívaného otoča p. Jánom Ryliakom (vlastní ¼). Po dohovore
bol tento priestor pre otáčanie vozidla pre odvoz komunálneho odpadu uvoľnený. V prípade
opakovaného znemožnenia otáčania technického vozidla zariadime zberné miesto pre odkladanie
KO z lokality Stolečné na rázcestí cesty vedúcej z hlavnej cesty do Stolečného nad osadou
Vlkov.
- pokračovali práce na úprave drevenice v skanzene – projekt „Marikovskej izby“, ktorý
realizujeme v spolupráci s Vlastivedným múzeom.
- V chalupe sa nachádzal inventár, ktorý bol nezaradený a neošetrený. Je možnosť zriadiť stálu
expozíciu ako „Marikovskú izbu“ s tým, že izba bude vybavená dobovým zariadením z časti
našim a z časti patriacim Vlastivednému múzeu, ktoré bude odborne ošetrené, uložené
a spravované. K tomu bude chalupa zabezpečená bezpečnostným systémom, bude tam odborný
popis a bude to mať štatút „muzeálneho priestoru“. Zbytok starého inventára by bol zmluvne
prevedený do depozitu Vlastivedného múzea, kde by bol zaevidovaný, ošetrený, uložený
a v prípade potreby by nám bol zapožičaný.
- podľa požiadaviek sme zabezpečovali opravu lámp verejného osvetlenia, zámer je v centre
obce dokúpiť a vymeniť cca 6 ks nových lámp (modernejších a úspornejších) a staré lampy
použiť na osvetlenie nedostatočne osvetlených priestorov.
- riešili sme aj poruchu na vedení MR, porucha vznikla pretrhnutím vedenia v úseku pod osadou
Hapovci – riešením bude preloženie stĺpov vedenia na stranu k štátnej ceste a ich fixácia
o existujúce zvodidlo štátnej cesty.
- bola vykonaná obhliadka prác v Obecných lesoch. Zároveň bola vykonaná kontrola značenia
porastov po vykonanej ťažbe. Práce by mali pokračovať v lokalite Udíčka porasty č. 202,206,208
a 209, ďalej v časti Vrábľovce porasty 135d a 136b. Problémom zostáva hraničný porast nad
osadou Kulíncovci, kde došlo k zásahu do nášho porastu Lesným spoločenstvom z Papradna (asi
tak pred piatimi rokmi), o čom svedčí plocha vyťažená na k. ú. Papradno, v tejto lokalite a tiež
rovnakým spôsobom vykonané zalesnenie.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu o činnosti obecného úradu
za obdobie o posledného zasadnutia OZ
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. stvrťrok 2017 – Ing. Bakalíková
- správa je prílohou zápisnice, písomne ju dostal každý poslanec OZ + kontrolórka

Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu za
1. štvrťrok 2017
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Príprava XXV. ročníka Marikovských folklórnych slávností – termín 16. 07.2017
- starosta obce podal informáciu o konaní XXV. Ročníka MFS :
- list sponzorom
- prisľúbená je dotácia od TSK
- dostali sme dotáciu od OCR
. program sa upresňuje
p. Braciníková – podala podnet na opravu podlahy na javisku v sále kultúrneho domu
5. Informácia o stave podaných projektov a projektových zámeroch pre ďalšie obdobie
- nelegálne skládky – doplnená žiadosť
- stroje – prebieha kontrola na UVO a cez odbor kontroly EŠIF
- čaká sa na vyhodnocovanie ciest, žiadosť bola zaregistrovaná, je kompletná jej úspešnosť do
značnej miery závisí od množstva financií
- bude sa robiť cesta do Udíčky v rozsahu cca 400m, na základe zmluvy medzi Obcou
a Spoločnosťou ML Pov. Bystrica
6. Rôzne
1. Miroslav Kršík, Horná Mariková č. 509 –
opätovná žiadosť na prerokovanie predaja pozemkov v časti obce Udíčka, na zasadnutí minulého
OZ, nebola žiadosť p. Kršíka akceptovaná z dôvodu nízkej ním ponúkanej ceny za 1m2 cca
0,23€/m2 (4200€). Zároveň bolo zrušené uznesenie OZ o predaji EKN 2586/5 o výmere
1238m2, ktoré OZ schválilo za cenu 0,70€/m2, v roku 2016. Zrušenie bolo z dôvodu, že p. Kršík
túto parcelu zahrnul do novej žiadosti a stanovenú cenu neakceptoval. V novej žiadosti sa jedná
o parcely:
- E KN 2586/5 – 1238 m2
- E KN 2586/6– 2120 m2
- E KN 2495/70 – 2284 m2
- E KN 2495/73 – 2424 m2
- E KN 2495/79 – 3742 m2
- E KN 2495/80 – 4318 m2
- E KN 2495/55 – 1369 m2
- E KN 2495/56 – 1206 m2
- E KN 2495/65 – cca 900 m2
- Spolu :
19601 m2
Záver: zvážiť odpredaj, pozemky sú v 1/1 vlastníctve obce, žiadateľ nie je výlučným vlastníkom
okolitých pozemkov. Obec od roku 2010 za tak nízku cenu ešte nepredávala, nič nás k predaju
netlačí, s ohľadom na možnú blížiacu sa komasáciu by cena bola pre obec nevyhovujúca.
V prípade vyhotovenia znaleckého posudku – ktorý bude treba zaplatiť – bude potreba stanoviť
cenu pre Verejnú obchodnú súťaž a zorganizovať Verejnú obchodnú súťaž.

Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s navrhovanou cenou za pozemky uvedené v
žiadosti Miroslava Kršíka, Horná Mariková 509.
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce o vypracovanie znaleckého
posudku na pozemky uvedené v žiadosti Miroslava Kršíka, Horná Mariková 509.
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
1. Michal Kršík, Horná Mariková č. 512
Miroslav Kršík, Horná Mariková č. 512
Jozef Kršík, Považská Bystrica, Dukelská 980/24
- odkúpenie pozemkov - žiadosť
Návrh na uznesenie :
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 : CKN 2384/4 o výmere 77m2, lesný pozemok, ktorý je utvorený z E KN
2597/31 o výmere 20628m2, orná pôda -uvedenom na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku
pre Michala Kršíka, Horná Mariková 512 – podiel 1/1
CKN 2384/5 o výmere 440m2, lesný pozemok, ktorý je utvorený z E KN 2597/30 o výmere
30073m2, orná pôda -uvedenom na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku pre Michala Kršíka,
Horná Mariková 512 - podiel ½ a Jozefa Kršíka, Považská Bystrica, Dukelská 980/24 – podiel
½
CKN 2387/1 o výmere 251 m2, záhrada, ktorý je utvorený z E KN 2597/31 o výmere 20628m2,
orná pôda -uvedenom na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku pre Michala Kršíka, Horná
Mariková 512 – ½ a Miroslava Kršíka, Horná Mariková 512 – ½
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 31/12 zo dňa 23.05.2012.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Cena: lesný pozemok – 2,00 €/m2
záhrada
- 2,00 €/m2
- hlasovanie :
za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Stanislav Markus, Tajovského 4, 903 01 Senec
Renáta Markusová, Tajovského 4, 903 01 Senec
- odpredaj pozemkov v časti Hrebeň, zameraných GP číslo 12/2017 zo dňa 08.03.2017
Návrh na uznesenie :
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 :
CKN 2519/1 o výmere 119 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je utvorený z E KN 2640
o výmere 526 m2 , zastavané plochy a nádvoria a E KN 2639 o výmere 640 m2 , zastavané
plochy a nádvoria– zapísané na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku pre Stanislava
Markusa, Tajovského 4, 903 01 Senec a Renátu Markusovú, Tajovského 4, 903 01 Senec – BSM

CKN 2520/2 o výmere 23 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je utvorený z E KN 2639
o výmere 640 m2 , zastavané plochy a nádvoria a E KN 2637 o výmere 1038 m2 , zastavané
plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom odpredaja pozemku pre Stanislava
Markusa, Tajovského 4, 903 01 Senec a Renátu Markusovú, Tajovského 4, 903 01 Senec – BSM
CKN 2520/3 o výmere 76 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je utvorený z E KN 2644/4
o výmere 445 m2 , zastavané plochy a nádvoria – zapísané na LV 1979, za účelom odpredaja
pozemku pre Stanislava Markusa, Tajovského 4, 903 01 Senec a Renátu Markusovú, Tajovského
4, 903 01 Senec – BSM
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 12/2017 zo dňa 08.03.2017.
Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
- hlasovanie :
za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Dušan Sedláček, Stratov č. 217, Stratov
- žiadosť o odkúpenie pozemku KN E 2830
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku KN E
2830 v časti obce Rovné-Borsenovce za účelom odpredaja pozemku pre Dušana Sedláčka,
Stratov č. 217
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Eduard Reissmṻller, Cintorínska 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov v časti obce Máčkovce :E KN 2717/34, E KN
2717/35, E KN 2717/36, E KN 2717/37, E KN 2717/42, E KN 2717/44, E KN 2717/46, E KN
2717/47, E KN 2717/48, E KN 2717/52, E KN 2717/55, E KN 2717/56, E KN 2717/58 – LV č.
1979, 1/1 Obec Horná Mariková
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej požiadalo stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
v časti obce Máčkovce : E KN 2717/34, E KN 2717/35, E KN 2717/36, E KN 2717/37, E KN
2717/42, E KN 2717/44, E KN 2717/46, E KN 2717/47, E KN 2717/48, E KN 2717/52, E KN
2717/55, E KN 2717/56, E KN 2717/58 – LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková.
- na pozemky bol vyhotovený vytyčovací náčrt, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo prijalo
nasledovné uznesenie :
Návrh na uznesenie :
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 pozemky : E KN 2717/35, orná pôda o výmere 252 m2, E KN 2717/36 orná
pôda o výmere 114 m2, E KN 2717/37 orná pôda o výmere 187m2, E KN 2717/42 orná pôda
o výmere 185 m2, E KN 2717/44 orná pôda o výmere 172 m2, E KN 2717/46 orná pôda o výmere
224 m2, E KN 2717/47 orná pôda o výmere 222 m2, E KN 2717/48, orná pôda o výmere 225 m2 –
LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemky sú zamerané vytyčovacím plánom zo dňa
06.04.2017, ktorý vyhotovil Ing. Mário Barančík.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Cena: orná pôda – 14,00€/m2
- hlasovanie :
za :6
proti : 0
zdržal sa : 0

5. Ing. Eva Šporíková, Matúš Šporík, MUDr. Alica Šporíková, Považská Bystrica, Mierová
313/4
- súhlas na vykonanie úprav miestnej komunikácie ma pozemkoch KN E 2083/1 a 2103/2
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov KN E
2083/1 a 2103/2 v časti obce Richtárovce za účelom úpravy miestnej komunikácie pre Ing. Evu
Šporíkovú, Matúša Šporíka, MUDr. Alicu Šporíkovú, Považská Bystrica, Mierová 313/4
- hlasovanie :
za :6
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Mgr. Petruška Poláková a Juraj Sečen, Nezábudkova 780/8, 919 21 Zeleneč
- súhlas na vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok E KN 2083/1 a 2103/2
a povolenie vykonať úpravy pozemkov
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov KN E
2083/1 a 2103/2 v časti obce Richtárovce za účelom úpravy miestnej komunikácie pre Mgr.
Petrušku Polákovú a Juraja Sečena, Nezábudkova 780/8, 919 21 Zeleneč
- hlasovanie :
za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 3/2017 zo dňa 10.05.2017
-hlasovanie : za :6
proti : 0
zdržal sa : 0

Overovatelia zápisnice: Anton Kušnierik,

Zapisovateľ :

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

Peter Braciník

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v.r.
starosta obce

