Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 10.04. 2019
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Jozef Lokšeninec, Pavel Žiačik,
Bc. Marek Hamar, Michal Kršík, Tomáš Trmík,
Neprítomní :
Hlavný kontrolór: Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice: Vlasta Martečíková, Pavel Žiačik
Zapisovateľka: Eva Brídziková
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. Príprava projektov pre rok 2019 a ďalšie obdobie
4. Rôzne
5. Diskusia
7. Záver
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

2.) Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
Uznesenia OZ ohľadne obhliadok na základe žiadostí občanov boli plnené počas zasadnutia
Komisie pre ochranu verejného záujmu ktorá sa konala 20. marca 2019. Komisia predkladá
nasledovné vyjadrenie:
1.) Obhliadka pozemku parcela KNE č. 1996/711 – prístupová cesta do osady Kubovci
(žiadatelia rodiny Kušnieriková, Krivčíková, Kršíková, Macúchová, Raríková, Šišoláková,
Šperková a Vojtková – majitelia nehnuteľností v osade) žiadajú o materiálnu výpomoc pri
oprave existujúcej cesty. Žiadajú aj vyrezanie porastu okolo cesty, zrovnanie povrchu cesty
bagrom, odvodnenie, vysypanie kameňom, osadenie obrubníkov.
SK:Uvedená parcela je súkromným majetkom celkom 13 vlastníkov, časť z nich sú žiadatelia.
Podľa ustanovení zákona o Obecnom zriadení a Zákona o hospodárení s majetkom obce,
obec nemôže investovať svoje finančné prostriedky do „cudzieho majetku“. Vzhľadom k tomu,
že parcela sa používa pre prístup do osady, bolo by možné na práce /rozvezenie kameňa,
rozhrnutie kameňa, poprípade dovoz kameňa pod osadu Kubovci využiť a poskytnúť obecnú
techniku, UNC, resp. obecný traktor. V žiadnom prípade nie je možné pomocou traktora
a sklápacieho prívesu vyvážať cestu až do osady, zákruta v strede cesty je pre bezpečnú jazdu
súpravy nepriechodná.
V prípade, že by sa obec pri oprave štátnej cesty v úseku Pagaňov – Papradňanovce dostala
k frézovanej asfaltovej drti poskytne obec cca 20 ton tejto drte na vyvezenie cesty. K jej
rozvezeniu bude potrebná pracovná spoluúčasť žiadateľov.

Návrh na uznesenie 2/2019 - 1:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje výpomoc pri oprave miestnej
komunikácie do časti obce Žrnové – osada Kubovce formou výpomoci prác obecným
traktorom
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2. ) Obhliadka Pozemok E KN 2495/65 osada Fakovci, 1893m4, Orná pôda
v intraviláne obce. Odpredaj pozemku už bol v minulosti prejednávaný, kedy bola
stanovená cena za 1m2 na sumu 3,00€.
O odpredaj pozemku žiada Peter Tománek s manželkou a Miroslav Kršík, zároveň
žiadajú zníženie ceny, ktorá bola stanovená v minulosti na cenu 3€/m2.
SK: pri obhliadke skonštatovala, že je potreba vyhotoviť GP (GP mal vyhotoviť geodet p.
Meliš, najatý p. Kršíkom, v prípade nemožnosti tento GP využiť – nebude overený
katastrom, zabezpečí vyhotovenie GP obec), aby mohlo OZ rozhodnúť o odpredaji, je
potreba vymerať presné časti pre jednotlivých účastníkov a zároveň je potreba ponechať
vo vlastníctve obce spodnú časť parcely, ktorá bude slúžiť ako prístupová cesta i pre
ostatných vlastníkov okolitých pozemkov. Overený GP bol na obec doručený začiatkom
mesiaca apríl elektronicky, 10. apríla fyzicky navrhuje cenu upraviť na bežnú cenu
pozemkov v zastavanom území obce.(2€/m2)
Priložená bola i žiadosť p. Tománka s manželkou na odkúpenie za cenu 1€/m2 z dôvodu
členitosť terénu, skalnaté podložie a strmý profil. Cenu stanovuje zastupiteľstvo! Cena
pozemku v intraviláne a naviac prístup súkromná cesta, ktorú bude využívať len pán
Tománek, naviac cena pozemkov v obci sa pohybuje v sumách do 35€/m2, napr. v lokalite
Máčkovci je zaznamenaná cena za 1m21 pozemku 14, resp 12€/m2. Pod zaužívanú cenu
komisia neodporúča ísť.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 2:
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 :
C KN 2161/3, lesný pozemok o výmere 207 m2 - diel 1 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter Tománek a Mgr.
PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo
C KN 2161/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2 – diel 2 GP - z E KN 2495/65,
orná pôda o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter
Tománek a Mgr. PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH Javorinka 16, Galanta, 925 01
Matúškovo
C KN 2161/5, lesný pozemok o výmere 326 m2 – diel 3 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter Tománek a Mgr.
PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01 Matúškovo
C KN 2163/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 – diel 5 GP - z E KN 2495/65,
orná pôda o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Mgr. Peter
Tománek a Mgr. PhDr. Zuzana Tománková, PhD., MPH, Javorinka 16, Galanta, 925 01
Matúškovo

C KN 2172/5, lesný pozemok o výmere 1086 m2 – diel 6 GP - z E KN 2495/65, orná pôda
o výmere 2007 m2 - LV č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková pre Miroslava Kršíka, Horná
Mariková, Udička č. 509, 018 03 Horná Mariková
Pozemky sú zamerané geometrickým plánom číslo 45/2018 zo dňa 14.04.2018, ktorý vyhotovil
geodet Tibor Meliš, Stred 39, Považská Bystrica. Geometrický plán bol overený Okresný
úradom Považská Bystrica, Katastrálny odbor dňa 21.03.2019 pod číslom 153/2019.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
3.) Pozemok osada Gašparovci žiadateľ Miroslav Kršík. Žiada o odpredaj časti parcely
KNE č. 2139/1. Parcelu žiada odkúpiť v zbytkových plochách tak, aby bolo zabezpečené
cestné prepojenie z parcely KNC č. 2139/3 na parcelu KNC 2147/7, resp na parcelu KNE č.
2561/2, ktorá je vlastníctvom obce a je to prístup do vyššie položených osád.
SK:Členovia komisie súhlasia s odpredajom, pozemok sa javí ako neupotrebiteľný, len je
potreba zachovať celistvosť prístupovej cesty do vyššie položenej osady. Pozemok sa
nachádza v intraviláne obce, čomu by mala zodpovedať aj cena pozemku. Komisia odporúča
cenu 2€/m2. Geodetické zameranie by po schválení zámeru odpredaja a stanovení ceny, ako
aj súhlase žiadateľa zabezpečila obec.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 3:
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 2561/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 295m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemok pre Miroslava Kršíka, Horná Mariková č.509
musí byť zameraný geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný zástupca
obce.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4.) Pozemok osada Gašparovci žiadateľ Miroslav Kršík - žiada o odpredaj časti parcely
KNE č. 2560. Parcelu žiada odkúpiť v rozmeroch cca 15x20 (25) m.
SK:Komisia súhlasí s podmienkami: pri geodetickom meraní je potreba zabezpečiť celistvosť
a zjazdnosť cesty vedúcej po parcele KNE č. 2592/1 a zároveň v spodnej časti parcely je
potreba zabezpečiť možnosť vjazdu na obecné parcely, ktoré sa nachádzajú nad parcelou
KNE č. 2560 (možnosť lesných prác pre obec, resp. pre vlastníka p. Ing. Milana Gašparíka.
Členovia komisie súhlasia s odpredajom, pozemok sa javí ako neupotrebiteľný. Pozemok sa
nachádza v intraviláne obce, čomu by mala zodpovedať aj cena pozemku. Komisia odporúča
cenu 2€/m2. Geodetické zameranie by po schválení zámeru odpredaja a stanovení ceny, ako
aj súhlase žiadateľa zabezpečila obec.

Návrh na uznesenie 2 /2019 - 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 pozemky : E KN 2560 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1144 m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemok pre Miroslava Kršíka, Horná Mariková č.509
musí byť zameraný geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný zástupca
obce.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
5.) Pozemok KNE č. 2464/1 žiadateľ Denis Smižík, žiada o odpredaj časti pozemku pod
rodinným domom č. 487, ktorý plánuje odkúpiť od svojej matky p. Evy Smižíkovej .
Jedná sa o výmeru cca 550 – 600m2.
SK: členovia komisie súhlasia s predajom časti pozemku. K predaju bude potreba zosúladiť
kupujúceho s majiteľom nehnuteľnosti. Treba predložiť KZ medzi Evou Smižíkovou
a Denisom Smižíkomj, alebo musí byť kupujúcim od obce p. Eva Smižíková. Pri vyhotovovaní
GP sa zameria i pozemok ktorý užíva p. Peter Kršík, tak aby bol tento pozemok pre budúcnosť
evidovaný v „C“ stave. Komisia odporúča cenu 2€/m2. Geodetické zameranie by po
schválení zámeru, zosúladení majiteľa a žiadateľa o odpredaj a stanovení ceny, ako aj
súhlase žiadateľa zabezpečila obec.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 5 :
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 2464/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1177 m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. K usporiadaniu vlastníckych vzťahov je potrebné
predložiť KZ medzi Evou Smižíkovou a Denisom Smižíkomj, alebo musí byť kupujúcim od
obce Eva Smižíková. Pri vyhotovovaní GP sa zameria i pozemok ktorý užíva Peter Kršík, tak
aby bol tento pozemok pre budúcnosť evidovaný v „C“ stave. Pri zameraní pozemku musí
byť prizvaný zástupca obce.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
6.) Pozemok KNE č. 2653/2 žiadateľ Anna Budayová, žiada o odpredaj pozemku
v osade Kuchtovci. Jedná sa o pozemok cca 1049m2, v intraviláne obce. Pozemok je
zaradený ako Zastavané plochy a nádvoria.
SK: členovia komisie súhlasia s predajom pozemku. Pozemok sa javí pre potreby obce
ako nevyužiteľný, v minulosti rodina p. Budayovej v okolí vlastnila pozemky, pani
Budayová je i spoluvlastníkom susedného pozemku KNE 2465/572. P. Budayová uvádza,
že pozemok je hraničný s pozemkom, v ktorom vlastní podiel a že pozemok má pre nich

cenu z hľadiska zabezpečenia si prístupu k svojmu pozemku, ďalej uvádza, že sú
s manželom dôchodcovia a žiadajú, aby sa pozemok predal v minimálnej cene. Pozemok
má pre obec cenu už len pre to, že sa jedná o pozemok v intraviláne obce, jedná sa
o plochu zaradenú ako Zastavané plochy a nádvoria a je na pozemku bez väčších
problémov realizovať stavbu, taktiež je významné vlastníctvo v podiele 1/1 celku.
Je nám známe, že v súčasnej dobe bola podaná žiadosť dedičov po Alojzovi Gachulincovi
na dodatočné vysporiadanie dedičstva, takže bude možné prístup Komisia odporúča cenu
2€/m2. Geodetické zameranie by po schválení zámeru odpredaja a stanovení ceny, ako aj
súhlase žiadateľa zabezpečila obec.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 6 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce o vyhlásenie Obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj pozemku E KN 2653/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1049 m2 – LV 1979 – Obec Horná Mariková – podiel 1/1
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
7.) Pozemok KNE č. 12784/4 žiadateľ Pavol Kučík, žiada o odpredaj pozemku v osade
Modlatín časť Kučovci pre prístup k svojej nehnuteľnosti ležiacej na parcele KNC 211.
Jedná sa o pozemok cca 65m2, v intraviláne obce. Pozemok je zaradený ako Zastavané
plochy a nádvoria.
SK: členovia komisie súhlasia s predajom pozemku. Pozemok sa javí pre potreby obce ako
nevyužiteľný, v minulosti rodina p. Kučíka používala ako chodník pre prístup k svojej
nehnuteľnosti. Komisia odporúča cenu 2€/m2. Geodetické zameranie by po schválení zámeru
odpredaja a stanovení ceny, ako aj súhlase žiadateľa zabezpečila obec.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 7 :
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 12784/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemok pre Pavla Kučíka, Považská Bystrica, Rozkvet
2041/79 musí byť zameraný geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný
zástupca obce.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
8.) Žiadateľ Peter Trmík, žiada o odpredaj pozemku KNC č. 252/1 v osade Prieseky pre
prístup k svojej nehnuteľnosti ležiacej na parcelách KNC 252/3 a 252/4.
SK: Parcela KNC č. 252/1 je neusporiadaná. Parcela sa nachádza na pôvodných parcelách
reg. E č. 2804 a E 2795 (po ktorej vedie i cesta III. triedy). Vlastníkom parciel je obec. Jedná
sa o plochy v intraviláne obce. Členovia komisie súhlasia s predajom pozemku. Pozemok sa
javí pre potreby obce ako nevyužiteľný. Komisia odporúča cenu 2,50 €/m2. Geodetické

zameranie plochy KNC 252/1 s pôvodných parciel Reg. E č. 2804 a 2795 by po schválení
zámeru odpredaja a stanovení ceny, ako aj súhlase žiadateľa zabezpečila obec.
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 8:
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 : C KN 252/1 ostatnéplochy o výmere 202 m2 – utvorená z E KN
2804 orná pôda o výmere 161 m2 a E KN 2975 ostatné plochy o výmere 4156 m2 - LV č.
1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemok pre Petra Trmíka, Púchov, Štefánikova 812 musí
byť zameraný geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný zástupca obce.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,50 €/m2
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
9) Pozemok KNC č. 3086 žiadateľ pán Chleban Marek s manželkou, žiada o odpredaj
susedného pozemku, z dôvodu, že pozemok zasahuje až k jeho stavbe a potreboval by ho
využiť pri odvodnení svojej stavby (dažďová voda). Pozemok je pre obec nepoužiteľný.
Pozemok v minulosti slúžil ako prístup k pozemku KNC č. 3087, je potreba zistiť, či
z predajom súhlasí p. Zajonc ako majiteľ susednej nehnuteľnosti na pozemku KNC č.
10.) Jana Zajoncová, Havlíčkova 7, Český Těšín
- žiadosť o odpredaj pozemku C KN 3086
Návrh na uznesenie2/2019 - 9 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s odpredajom pozemku CKN 3086
o výmere 22 m2 v časti obce Rovné pre Mareka Chlebana, Stred 48/12, 0171 Považská
Bystrica
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie2/2019 - 10:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej nesúhlasí s odpredajom pozemku CKN 3086
o výmere 22 m2 v časti obce Rovné pre Jana Zajoncová, Havlíčkova 7, Český Těšín
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Okrem toho pracovníci obecného úradu zabezpečovali bežný chod obce:
- pokračovala zimná údržba miestnych komunikácií
- pomocou mulčovacieho stroja sme urobili úpravu okolia miestnych komunikácií
- opravovali sme viaceré poruchy na vedení rozvodov miestneho rozhlasu a poruchy
verejného osvetlenia
- riešili sme oznámenia cez OUŽP ohľadne nelegálnych skládok:
- Lokšeninec Prieseky – opakované oznámenie už sme to riešili na jeseň kde bol termín
stanovený na odstránenie do konca apríla 2019
- Potocký pneumatiky – vyriešené
- Chudejová odpad z prestavby pohostinstva – rieši OUŽP
- v zimných mesiacoch pretrvával problém so zvozom komunálneho odpadu z bočných ulíc

obce, čo sme riešili vlastnými silami
- pripravovali sme viac ako 1200 výmerov pre dane z nehnuteľnosti a viac ako 800 výmerov
na poplatok za komunálny odpad
- na riešenie odpadu v obci máme zmluvne zabezpečené viacero dodávateľov služby.
Hlavným odberateľom je firma Megawaste, kde odovzdávame komunálny odpad, drobný
stavebný odpad a sklo. Máme zmluvne podchytený aj na odber šatstva, elektroodpadu,
biologicky rozložiteľného odpadu a papiera. Časť odpadu odovzdávame sami do druhotných
surovín, jedná sa hlavne o odpad typu – železo. Toto je evidované, sú vydávané vážne lístky
a finančné prostriedky sú zaúčtovávané do pokladne obce.
Prehľad nakladania s odpadom:
Komunálny odpad drobný - 191,87
Komunálny odpad objemný - 24,33
Bilogicky rozložiteľný - 116,00
Plasty - 3,185 Železo - 7,273
Elektroodpad - 3,366
Sklo - 13,61
Papier - 2,5
Šatstvo - 5,41
Odpad CELKOM: 366,674t
Z toho VYSEPAROVANÉ: 174,804
- riešili sme prípravu Monitorovacej správy na projekt cez MŽP – stroje, kde sme dokladali
naplnenie nášho záväzku ohľadne separácie biologicky rozložiteľného odpadu. Predpísaný
limit 139,5 t vyseparovaného odpadu sme v roku 2018 splnili na viac ako 81%, čo predstavuje
hmotnosť cca 11 ton.
- pripravili sme hlásenie na OUŽP ohľadne nakladania s odpadom, kde sme dosiahli celkový
stav na úrovni 41% vytriedeného odpadu, od čoho sa bude odvíjať i výška poplatku za
uloženie tony odpadu.
Pri celkovom objeme odpadu napr. 366 ton, ako v roku 2018 by úspora pri cene 12€/t, alebo
8€/t predstavovala úsporu vo výške cca 1800 € (4392 , resp. 2562).
- vo všeobecnosti ale je potreba počítať s tým, že likvidácia odpadu bude rok od roka drahšia
a postupne sa navýšeniu poplatku za komunálny odpad v obci nevyhneme. Poplatok je
nezmenený od roku 2010.
- v obci bola vykonaná kontrola z NKU, pracovisko PPA v Trenčíne ohľadom projektu
Miestne komunikácie Horná Mariková – miestna časť Žrnové.
Návrh na uznesenie 2/2019 - 11:
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.Príprava projektov pre rok 2019 a ďalšie obdobie
- Pripravujeme projekty na cesty smer Udíčka a smer Hlboké. PD spracúva projekčná

kancelária SaK project s.r.o. ,Ing. Sandanus. Projekt je rozpracovaný, priestor je geodeticky
zameraný, čakáme na presné znenie Výzvy, kde budú zverejnené bližšie podmienky
Návrh na uznesenie 2/2019 - 12:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie informáciu a stave príprav
rekonštrukcie miestnych komunikácii
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
- aktualizujeme projekt „ Horná Mariková – obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti
objektu stavebnými úpravami“ . Projekt pôvodne pripravila projekčná kancelária Arkon
atelier s.r.o., zodpovedný architekt Ing. Chupáč, kancelária súhlasila s tým, že projekt upraví
tretia osoba, k čomu nám dali písomný súhlas.
Projekt upravuje Ing. Sádecký. Úprava predpokladá, úpravu hrúbky zateplenia, počtu skiel na
oknách, zateplenia stropu, zosílenia krovu, novej krytiny. Musel byť vypracovaný nový
tepelno-energetický posudok, projekt protipožiarnej bezpečnosti a novo spracované rozpočty,
ktoré sme riešili sekčne, tak, aby sme ich vedeli použiť podľa potreby aj jednotlivo.
Výzva znie na sumu 200 000 €, termín podania projektu je 16.4.2019.
Názov výzvy: Envirofond Zateplenie verejných budov opatrenie L 5
Termín podania žiadostí: 16.04.2019
Maximálna výška dotácie: 200 000,00 EUR
Pomer financovania: Dotácia 95%, spolufinancovanie obce 5%
Podporované aktivity
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
Návrh na uznesenie 2/2019 – 13 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zapojenie obce do Výzvy Eurofondu L5
s projektom: „ Horná Mariková – obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti objektu
stavebnými úpravami“ .
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
- pokračujú práce na príprave projektu výstavby Domu smútku. V podstate máme všetky
stanoviská inštitúcií. V minulom týždni bol priestor geodeticky zameraný, pri čom bola
zameraná celá plocha cintorína, z tejto plochy bude vyčlenená spodná časť pozemku, po
úroveň hrobov – plocha na ktorej by sa mala stavba realizovať. Podľa dohovoru s v.d.p.
Milanom Kováčom uzatvoríme následne zmluvu na dlhodobý prenájom pozemku pre obec,
aby sme mohli stavbu v budúcnosti realizovať.
Návrh na uznesenie 2/2019 – 14 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie informáciu a stave príprav
stavby Domu smútku
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
- prebehli jednania s vedením Mestských lesov s.r.o. o zmluve, ktorá rieši príspevok
Spoločnosti ohľadne opráv miestnych komunikácií. Vzhľadom k stavu vozovky by sme
plánovali v tomto roku opraviť úsek cesty v MČ Modlatín, kde predpokladáme opravu od
mostu nad osadou Kuchtovci po osadu Šikovci

Návrh na uznesenie 2/2019 – 15 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie informáciu a stave príprav
opravy úseku cesty v MČ Modlatín
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Rôzne
1.) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za rok 2018
- správu predložila kontrolórka obce Ing. Lenka Šubiková
Návrh na uznesenie 2/2019 - 16:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za rok 2018
hlasovanie : za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

2.) Františka Riljaková, Dolná Mariková č. 598, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku CKN č. 1014 o výmere 859 m2 – časť Žrnové – Rudašov
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 17 :
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 : C KN 1014 zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 – LV č.
3297, vlastník 1/2 Obec Horná Mariková pre Františka Riljaková, Dolná Mariková č. 598,
018 02 Dolná 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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
3.) Jozefa Husárová, Dolná Mariková č.174, 018 02 Dolná Mariková
- žiadosť o odpredaj pozemku E KN 2659/1 o výmere 405 m2 , LV č. 19179 – Obec
Horná Mariková
Návrh na uznesenie 2 /2019 - 18 :
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 2659/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2 – LV
č. 1979, 1/1 Obec Horná Mariková. Pozemok pre Jozefu Husárovú, Dolná Mariková č. 174
musí byť zameraný geometrickým plánom. Pri zameraní pozemku musí byť prizvaný zástupca
obce.
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4.) Folklórna skupina Žrnovanka Horná Mariková
- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na nahrávanie zvykoslovného pásma a piesní do
televíznej relácie KAPURA v dňoch 14. – 15. 02.2019

Návrh na uznesenie 2/2019 - 19 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej neschvaľuje žiadosť folklórnej skupiny Žrnovanka
o poskytnutie finančného príspevku na nahrávanie zvykoslovného pásma Kapura
hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

5.) Žbodák Radoslav, Udiča 204, 018 01 Udiča
- žiadosť o finančný príspevok pri oprave cesty, časť Udička – Perliská
Návrh na uznesenie 2/2019 - 20 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku prístupovej
komunikácie do časti obce Udička – osady Kaniakovce, Gacovce a Galkovce
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie2/2019 - 21 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 2/2019 zo dňa 10.04.
2019
hlasovanie : za :
proti : 0
zdržal sa : 0
6.) Záver

Overovatelia zápisnice :

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

Zapisovateľka :

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamarv.r.
starosta obce

