Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 12.12. 2018
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Jozef Lokšenínec, Pavel Žiačik,
Bc. Marek Hamar, Michal Kršík, Tomáš Trmík,
Neprítomní : Hlavný kontrolór: Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice:Vlasta Martečíková, Tomáš Trmík

Zapisovateľka:Eva Brídziková
Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3 . Stav hospodárenia obce k 31.10.2018 a rozpočtové opatrenie obce
4 .Informácia o stave prípravy projektov na čerpanie Fondov EU
5. Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková – aktualizácia platných
dokumentov
6 . Rôzne
7 . Záver
hlasovanie : za :
7
proti :0
zdržal sa : 0
2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
Zamestnancami obce boli od doby posledného OZ plnené nasledujúce úlohy:
- Zasadnutie „stavebnej“ komisie sme odložili až na komisiu, ktorá vznikne po voľbách, takže
obhliadka pozemkov pre p. Budayovú a obhliadka cesty smer Kubovcibude vykonaná až
v tomto období za účasti novozvolených poslancov.
- Bod uznesenia ohľadne zakúpenia mulčovacieho zariadenia je splnený. Výber sme robili cez
spoločnosť TENDERNet.
- Na základe písomnej žiadosti p.Alfréda Janáčka sme urobili prekládku vedenia obecného
rozhlasu mimo jeho pozemok. Prekládku sme vykonali za pomoci vysokozdvižnej plošiny
tak, aby sme nespôsobili pri tejto prekládke škodu. Práce boli vykonané v pracovnej dobe
obecného úradu , t. j. v dopoludňajších hodinách.
- Koncom septembra boli zahájené práce na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice. Dodávateľom
prác bol vybratý na základe víťaznej ponuky z verejného obstarávania cez systém
TENDERNet. Cena rekonštrukcie podľa rozpočtu spracovaného architektom bola
vypočítaná na sumu 42 000,-€, z toho dotácia predstavovala sumu 30 000,-€ a zbytok
spoluúčasť obce. V súťaži sa nám podarilo pôvodne plánovanú cenu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice znížiť o cca 5 000,-€, čo je úspora pre obecný rozpočet. Rekonštrukcia bola
vykonaná v cene 36 963,63,-€. Po dokončení prác bola faktúra dodávateľovi zaplatená.
- Riešili sme finančné zabezpečenie platby za vykonané práce pri rekonštrukcii Miestnej
komunikácie Žrnové. Na vykrytie nákladov bol vo Všeobecnej úverovej banke obci
poskytnutý úver na sumu 76 100,-€, ktorá nám bude na základe podanej žiadosti refundovaná
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry refundovaná. Predpokladám, že bude úhrada bude
uskutočnená v polovici mesiaca február 2019.
- Pripravili a zabezpečili sme priebeh volieb do samosprávy.

- Riešili sme sťažnosti a žiadosti občanov :
Okresným úradom Považská Bystrica nám bolo postúpené na riešenie anonymné oznámenie
na poškodzovanie životného prostredia v MČ Hlboké, osada Prieseky. Zvolali sme spoločné
jednanie za účasti zástupcov majiteľov pozemkov Mesto Považská Bystrica - Mestské lesy
Považská Bystrica a Slovenský pozemkový fond Bratislava. Bola vykonaná obhliadka,
v súčasnosti čakáme na stanovisko z Mesta Považská Bystrica.
Prišla nám aj žiadosť pani Márie Studenej, ohľadne sprístupnenia cesty k rodinnému domu č.
694 v MČ Ráztoka. V tejto veci sme oslovili Mestskélesy Považská Bystrica, ktoré
v uvedenej lokalite sú majiteľmi pozemku a boli aj majiteľmi pôvodného dreveného
mosta.V žiadnom prípade nie sme povinní takéto mosty budovať, existencia budov, vrátane
rodinných domov nás nemôže zaväzovať k takýmto investíciam.
-Pripravili sme podklady pre podanie projektu Wifi pre Teba, projekt bol podaný v termíne.
Od projektu očakávame vybudovanie verejne prístupných zón pre pripojenie k internetu. Toto
pripojenie bude pre účastníkov bezplatné. Pokryté bude centrum obce, okolie Hasičskej
zbrojnice, Multifunkčné ihrisko, plocha pred kostolom až po bytovku a ďalej plocha pred
Zariadením sociálnych služieb obce Horná Mariková na Pagaňove. BezplatnýWifi signál
bude aj v sále kultúrneho domu.
Cena projektu je vyčíslená na sumu 12 014,40,-€, pričom spoluúčasť obce je 5% z tejto sumy,
čo je 600,72,-€. Samotné spracovanie technickej stránky projektu a príprava písomnej časti
pre podanie v systéme ITMS 2014+ predstavovalo náklad 540,- €.
- Pripravili sme prekládku vedenia rozhlasu v časti nad Priesekami, kde sme nanovo osadili
celkom sedem podporných bodov verejného rozhlasu.
- Pokračovali sme v ťažbe dreva podľa Plánu lesného hospodárstva, ťažili sme v lokalitách
Kulíncovci a nad osadou Gacovci v MČ Udička.Stav ťažby za celý rok s vyčíslením nákladov
a množstva vyťaženého dreva bude predložený na budúcom zasadnutí OZ.
- Pre informáciu novozvoleným poslancom, v tomto roku sme sa snažili vyhotovením ciest
sprístupniť porasty tak, aby sme v nich mohli ťažiť. Tento náklad bude prínosom aj pre ďalšie
roky.
- Uvoľnili sme skládku dreva na Perliskách, zbytkové drevo sme previezli na plochu pred
obecný úrad, kde dovezené drevo roztriedime,vyhovujúce použijeme pre potreby obce a dáme
zrezať na rezivo, zbytok ponúkneme na odpredaj ako palivové drevo.
- Pokračovali bežné práce pri údržbe plochy cintorína, verejného osvetlenia a vývozy
komunálneho odpadu. Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad vyvážame prostredníctvom
obce, používame na to veľkokapacitné kontajnery, ktoré vyvážame na skládku do Lednických
Rovní.
- V spolupráci s organizáciou Jednota dôchodcov Slovenska Horná Mariková sme pomohli
zorganizovať športový deň pre seniorov z doliny i mesta Považská Bystrica v našich
priestoroch. Zúčastnilo sa viac ako 100 seniorov. Podľa reakcií a ohlasov bola táto akcia
i pobyt v Hornej Marikovej vnímaný účastníkmi veľmi dobre.
- V spolupráci s výborom JDS v obci sme pripravili posedenie s najstaršou generáciou.
- Pre deti sme pripravili tradičnú Mikulášsku nádielku.
- V nedeľu sme zorganizovali už ôsmy ročník adventného koncertu pod názvom Koledu Vám
nesieme, počas koncertu vystúpila naša Folklórna skupina Žrnovanka a vystúpil i súbor
z Trenčianskych Stankoviec . Po skončení koncertu bol pripravený vianočný punč. Tak isto
môžeme túto akciu zaradiť medzi úspešné akcie, také, ktoré obec zviditeľňujú v tom lepšom
svetle. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí uvedené akcie pomohli zorganizovať
a zabezpečiť.
poslanec p. Kršík – požiadal o vysvetlenie spôsobu výberu dodávateľa na práce v obecných
lesoch, ďalej požiadal o možnosť opravy verejného osvetlenia v časti Zorenovce.

starosta obce – súťaž na dodávateľa prác v obecných lesoch vykonávame každoročne na
základe výzvy a predložených cenových ponúk. Najbližšie sa výber dodávateľa uskutoční
v mesiaci marci na budúci rok.
Osvetlenie v časti Zorenovci bude urobené v priebehu budúceho týždňa.
poslanec Žiačik – žiada o možnosť doplnenia verejného osvetlenia v časti obce Modlatín –
pod Kuchtovcami
poslanec p. Trmík - žiada o možnosť doplnenia verejného osvetlenia v časti obce Prieseky /
pri Fr. Adamčíkovi/
starosta: Vec bude riešená v ďalšom období.
Návrh na uznesenie 6/2018 - 1:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení a
Správu o činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Stav hospodárenia obce k 31.10.2018 a Rozpočtové opatrenie obce
Správu z auditu za rok 2017, stav hospodárenia obce k 31.10.2018 spolu s rozpočtové
predložila ekonómka obce Ing. Emília Bakalíková / stav hospodárenia a rozpočtové opatrenie
obce sú prílohou zápisnice/
Návrh na uznesenie 6/2018 – 2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie správu z audítu konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2017
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 6/2018 – 3:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie správu o hospodárení obce ku
dňa 31.10.2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 6/2018 – 4:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie číslo 2018/4 zo
dňa 12.12.2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 6/2018 – 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie číslo 2018/5 zo
dňa 12.12.2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4 . Informácia o stave prípravy projektov na čerpanie Fondov EU
Tak ako zaznelo už na ustanovujúcom zastupiteľstve „Naše kroky a náš postup ako obce
bude do rozhodujúcej miery závislý od možnosti čerpania finančných prostriedkov
z dostupných zdrojov. Na každý projekt je potreba mať finančné krytie, ktoré nie sme schopní
zabezpečovať z vlastných zdrojov. Pri Fondoch EU i naďalej do rozhodujúcej miery budeme
závislí od Výziev a možností, ktoré budú stanovené v rámci „Programu pre rozvoj vidieka“ .
Tento program je určený pre obce do 1000 obyvateľov.

Snažiť sa budeme o získanie finančných prostriedkov i od Úradu vlády SR, Ministerstva
financií, Ministerstva vnútra, či z iných možných zdrojov, ktoré by mohli byť pre Obec Horná
Mariková v danom roku dosiahnuteľné“.
Treba si tu ešte uvedomiť spôsob vyhlasovania výziev a časovú náročnosť na podávanie
žiadostí o projekty:
- Vyhlásenie výzvy je daný aj termín uzávierky – cca 3 mesiace
- Termín podania žiadosti (projektu) – treba predložiť žiadosť
v písomnej i elektronickej forme cez portál ITMS 2014+, k tomu
treba doložiť množstvo dokumentácie vrátane projektovej
dokumentácie, povolenia na stavbu, viacerých potvrdení od
určených úradov napr. Životné prostredie, CHKO, Povodie Váhu,
SPF, dopravy, HaZZ a pod.
- Hodnotenie, prípadné dožiadanie dokladov cca 2 – 6 mesiacov
- Prípadná realizácia (kontroly pred, počas a po skončení)
Z minulého volebného obdobia máme podaný projekt:
1) Vodozádržné opatrenia v obci Horná Mariková
2) Wifi pre Teba
Rozpracované máme projekty na:
1) Dom smútku v Obci Horná Mariková
Jedno je riešenie bez prestrešenia vstupu, tu je rozpočtovaná cena 165 300,73€ vrátane DPH
Druhé riešenie s prestrešením vstupu, tu je rozpočtovaná cena 177 189,44,-€ vrátane DPH
Momentálne riešime veci k zahájeniu povoľovacieho konania. Stavebným úradom pre naše
povolenia je Obec Dolná Mariková.
2) Obnova miestnych komunikácií Udíčka, Hlboké, Rovné
- cesty máme geodeticky zamerané, tieto úseky vo vlastníctve obce sú v stave „C“, zamerané
je to v šírke cca 3 -3,5 m .
- Cesta do Udíčky je vysporiadaná po odbočku na osadu Nimochockovci, zbytok by sa robil
v súčinnosti s Mestskými lesmi Považská Bystrica
- Cesta smer Hlboké je vysporiadaná z osady Vajdovci, od domu číslo 186 (RD p. Kellnera)
nad osadu Panákovci. Zbytok v spodnej časti by sme riešili tak isto v spolupráci s Mestskými
lesmi Považská Bystrica, poprípade by sme to museli vykryť s prostriedkov obce.
- Cesta smer Rovné, je vysporiadaná nad osadu Bakalíkovci, túto cestu by sme riešili len
v prípade dostatočného finančného limitu elokovaného do výzvy a podľa toho na akú výšku
bude možnosť žiadať o projekty nastavená.
3) Pripravený máme projekt Vybudovanie ČOV pre Zariadenie sociálnych služieb obce Horná
Mariková na Pagaňove. V súčasnej dobe tam máme cca 39 klientov a cca 20 zamestnancov +
1 zamestnanec cez úrad práce a 1 zamestnanec na Dohodu) . Problémy s vývozom
odpadných vôd tam pretrvávajú dlhodobejšie. Zariadenie ročne platí cca 7 – 8 tisíc Euro za
vývoz fekálií. To je z dlhodobého hľadiska neudržateľné a zbytočne to zaťažuje rozpočet
zariadenia.
Projekt je spracovaný, riešime stavebné povolenie. Stavebné povolenie v tomto prípade bude
vydávať Okresný úrad Životného prostredia v Považskej Bystrici.
V prípade možnosti žiadať v tomto prípade o prostriedky z Envirofondu, alebo z niektorej
Výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia podáme projekt. Pokiaľ by sa taká
možnosť neuskutočnila, budeme nútení riešiť tento problém vlastnými silami, s tým, že
prípadnú investíciu obce by Zariadenie obci nejakou formou prenájmu, alebo platieb za
služby splácalo po dobu cca päť rokov.
Rozpočet stavebnej a technologickej časti stavby podľa rozpočtu projektu predstavuje sumu
46 200,31,-€ s DPH.

Návrh na uznesenie 6/2018 – 6:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie informáciu o stave prípravy
projektov pre čerpanie fondov z EU
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková – aktualizácia platných
Dokumentov
1. Zrušenie uznesenia OZ č. 7/2018 zo dňa 13.12.2017 – z dôvodu neúčelnosti
Návrh na uznesenie 6/2018 –7:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
ruší
uznesenie č. 7/2017 zo dňa 13.12.2017z dôvodu neúčelnosti, ktorým schválilo uplynutie času
trvania poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení a v Zariadení
opatrovateľskej služby v ZSS Obce Horná Mariková
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Zrušenieuznesenie č. 7/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 4
Návrh na uznesenie 6/2018 –8:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
ruší
uznesenie č. 7/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 4 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2013 o úhradách za sociálne služby poskytované Zariadení
sociálnych služieb Obce Horná Mariková.
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Vnútorný a prevádzkový poriadok ubytovacej a stravovacej časti v Zariadení sociálnej

služby Obce Horná Mariková
Návrh na uznesenie 6/2018 -9:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
schvaľuje
Vnútorný a prevádzkový poriadok ubytovacej a stravovacej časti v Zariadení sociálnej služby
Obce Horná Mariková s účinnosťou od 01.01.2019
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Horná Mariková č. 2/2013
o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení sociálnych služieb Obce Horná
Mariková
Návrh na uznesenie 6/2018 –10:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Horná Mariková č. 2/2013 o úhradách
za sociálne služby poskytované v Zariadení sociálnych služieb Obce Horná Mariková
s účinnosťou ku dňa 01.01.2019
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

5. Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná
Mariková
Návrh na uznesenie 6/2018 –11 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná
Mariková s účinnosťou dňa 1. januára 2019
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

6. Rôzne
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Návrh na uznesenie 6/2018 - 12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
1. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková na 1. polrok 2019
2. poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2019
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 6/2018 - 13 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly 2/2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 6/2018 - 14 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly 3/2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Vladimír Polník, Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj stavby píla číslo súpisné 170
Návrh na uznesenie 6/2018 - 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 stavbu:
číslo súpisné 170 – píla na pozemku C KN parc. č. 281/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
978 m2 v katastrálnom území Horná Mariková pre Vladimíra Polníka, Dolná Mariková
Stavba je zapísaná na LV č. 703 – vlastník Obec Horná Mariková má rozmery

Prevod majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
/Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: 100,00 € - stavba – súpisné číslo 170 –výmera stavby je 302 m2
Stavba - súpisné číslo 170 je využívaná jako súčasť stavieb a plôch , ktoré boli bez napádania
užívané Vladimírom Polníkom, Dolná Mariková na základe dohody a reálnej deľby vlastníkov
a užívateľov rodinných domov a priľahlých pozemkov.
Prevod vlastníctva majetku bol zverejnený na web stránke obce : hornamarikova.sk : dokumenty,
zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva / zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2018
a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 6/2018 zo dňa 12.12.2018 /.

- hlasovanie :

za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Miroslav Kršík, Horná Mariková, Udička č. 509, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o odkúpenie pozemkov KN E 2139/1
Návrh na uznesenie 6/2018 - 16 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada komisiu pre ochranu verejného záujmu
o obhliadku pozemkov uvedených v žiadosti Miroslava Kršíka, Horná Mariková č. 509 za
účelom odpredaja pozemkov a prehodnotenia ceny za pozemok KNE 2495/65 v časti obce
Udička
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Mgr. et Mgr. Peter Tománek a manž. Mgr. PhDr. Zuzana Tománková Miková, PhD.,
MPH, Javorinka 16, 925 01 Matúškovo
- žiadosť o odkúpenie pozemkov KN E 2495/65
Návrh na uznesenie 6/2018 - 17 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada komisiu pre ochranu verejného záujmu
o obhliadku pozemku uvedeného v žiadosti Petra Tománka a manž. Zuzany, Javorinka 16,
Matúškovo za účelom odpredaja pozemku v časti obce Udička
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie6/2018 - 18 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 6/2018 zo dňa 12.12.
2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

7. Záver
Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

Vlasta Martečíková

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

Tomáš Trmík

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

