OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Č. 2/2014

Dolná Mariková 6.3.2014

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej
konaného dňa 14.2.2014 za prítomnosti poslancov : Ing. Pavol Fico, Jarmila Huličiaková,
Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Pavol Šujak
Neprítomní:

Bc. Jozef Brítvík, František Čelko sa ospravedlnili.

Overovatelia: Pavol Šujak, Ján Vlach

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola uznesení
Tvorba rozpočtu
Stanovisko hl. kontrolóra obce
Rozpočet Obecný úrad 2014,2015,2016
Rozpočet Základná škola 2014,2015,2016
VZN originálne kompetencie
Žiadosti
Rôzne

K bodu 1 – kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––
Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 14.2.2014 predniesol
starosta obce. Ku kontrole neboli prijaté žiadne pripomienky.
K bodu 2 – tvorba rozpočtu
––––––––––––––––––––––
Starosta obce informoval prítomných o tvorbe rozpočtu
K bodu 3 stanovisko hl. kontrolóra obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Gachová predložila stanovisko k rozpočtu
obce na roky 2014,2015,2016.
K bodu 4 Rozpočet obecného úradu
––––––––––––––––––––––––––––––
Pracovníčka obce predložila návrh rozpočtu obce na roky 2014,2015,2016.
K bodu 5 – Základná škola rozpočet
–––––––––––––––––––––––––––––
Ekonómka základnej školy predložila rozpočet na roky 2014,2015,2016.
K bodu 6 VZN originálne kompetencie
––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce predložil návrh VZN originálne kompetencie.
K bodu 7 – žiadosti
–––––––––––––––1. Marián Žbodák žiadosť o súhlas bývania v bytovom dome č. 806
a odpustenie troch posledných splátok na nájomnom.
2. Rímsko katolícka cirkev farnosť Dolná Mariková žiadosť o
rozšírenie územného plánu.
3. Jozef Gapko žiadosť o záväzné stanovisko k umiestnenieu stavby.
4. Milan Martinka žiadosť o odpredaj pozemku časť parcely č. 487.
5. Ivana Salaníková žiadosť o odstúpenie nájomnej zmluvy.
6. František Martikáň ohlásenie drobnej stavby.
K bodu 8 – rôzne
––––––––––––––
1. Štefan Lúčan sťažnosť na Petra Lúčana.
2. Majetkové priznanie: Ing. Peter Šujak, Mgr. Ivana Markovičová,
PHDr. Zuzana Zemančíková, Ing. Jana Gachová.

3. Starosta informoval prítomných o výsledku jednania na TSK Trenčín.
4. Sťažnosť obyvateľov na pleseň v bytovom dome č. 806.
5. Nový veliteľ DHZ.
K vyššie uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 2/2014
–––––––––––––––––––––
1B

Obecné zastpiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ
zo dňa 14.2.2014

2H

Obecné zastupiteľstvo
shvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce
Dolná Mariková bez programovej štruktúry
hlasovaním: z celkového počtu deviatich
poslancov bolo prítomných sedem všetci
hlasovali za

3B

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hl. kontrolóra obce Ing. Jany
Gachovej k rozpočtu obce na roky: 2014,
2015,2016

4H

Obecné zastupiteľstvo
shvaľuje
rozpočet Obce Dolná Mariková na rok 2014
originálne kompetencie vo výške: 44 347 €
shvaľuje
rozpočet Obce Dolná Mariková na rok 2015
originálne kompetencie vo výške:50 000 €
schvaľuje
rozpočet Obce Dolná Mariková na rok 2016
originálne kompetencie vo výške: 56 000 €
hlasovaním: z celkového počtu deviatich poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za

5H

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet Základnej školy Dolná Mariková na
rok 2014 prenesené kompetencie hlasovaním:
z celkového počtu deviatich poslancov bolo
prítomných sedem, všetci hlasovali za
schvaľuje
rozpočet Základnej školy Dolná Mariková na
rok 2015 prenesené kompetencie hlasovaním:

z celkového počtu deviatich poslancov bolo
prítomných sedem, všetci hlasovali za
schvaľuje
rozpočet Základnej školy Dolná Mariková na
rok 2016 prenesené kompetencie hlasovaním:
z celkového počtu deviatich poslancov bolo
prítomných sedem, všetci hlasovali za

6H

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky
Dotácie na dieťa Materskej školy, ŠKD, Školskej jedálne, CVČ a na pravidelnú voľnočasovú
činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce DolMariková
hlasovaním: z celkového počtu
deviatich poslancov bolo prítomných sedem,
všetci hlasovali za

7 D/1

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so žiadosťou p. Mariána Žbodáka na bývanie
v bytovom dome č.806 do 30.6.2014 – obdobie
rekonštrukcie rodinného domu č. 265,
prípadné vzniknuté nedoplatky na mesačných
zálohových splátkach k ukončeniu nájmu budú
uhradené z finančnej zábezpeky zloženej pri
uzatvorení nájomnej zmluvy

7 D/2

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Dolná Mariková na vyhotovenie Doplnku
Územného plánu Obce Dolná Mariková
za podmienky:
1/ Obec Dolná Mariková sa nebude podieľať na
financovaní
a/ Doplnku k Územnému plánu Obce Dolná
Mariková /parc.č. 4201 a 4202 v k.ú.Dolná
Mariková/
b/ inžinierskych sieti v lokalite riešenej Doplnkom
k územnému plánu
2/ po ukončení výstavby rodinných domov
v danej lokalite sa bude Obec Dolná Mariková podieľať na na dobudovaní krycej vrstvy
prístupovej cesty

7 D/3

Obecné zastupiteľstvo

súhlasí
s vydaním súhlasného stanoviska k umiestneniu
stavby záhradného domčeka p.č. KN-C 336,337
p. Jozefovi Gapkovi

7 BD/4

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť pána Martinku o odpredaj pozemku
časť parcely č. 487 a predbežne
súhlasí
s odpredajom pozemku za podmienok určených
stavebnou komisou a správcom toku SVP, presná
výmera a cena bude určená GP, ktorý bude v
súlade s uvedenými podmienkami

7 DC/5

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so žiadosťou paní Ivany Salaníkovej o
odstúpenie nájomnej zmluvy v bytovom
dome č. 806 k 31.3.2014, v prípade, že nebude
byt obsadený novým nájomníkom, odstúpenie
od zmluvy sa posúva do 30.4.2014
ukladá
obecnému úradu osloviť ďalších záujemcov
o uvoľnený byt

7 BC/6

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť p. Františka Martikáňa o ohlásenie
drobnej stavby NN prípojky
ukladá
stavebnej komisii obhliadku miesta

8 BC/1

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
sťažnosť p. Štefana Lúčana na pána Petra
Lúčan, na ohrádzanie pozemku p. č.1436/1
a 1436/2
ukladá
stavebnej komisii obhliadku na mieste za účasti
všetkých vlastníkov predmetných parciel

8 BC/2

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
majetkové priznanie : Ing. Petra Šujaka, Mgr. Zuzany Zemančíkovej , Ing. Jany Gachovej a Mgr. Ivany

Markovičovej
ukladá
komisii vyhotovenie vyjadrenia k uvedením majetkovým priznanian

8 BD/3

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o výsledku jednania na
TSK Trenčín ohľadom prevádzkovania ambulancii
na Obvodnom zdravotnom stredisku Dolná Mariková
súhlasí
aby obec podala inzerát do novín , na web stránku,
na miesto uvolnených ambulancii v Obvodnom
zdravotnom stredisku

8 BD/4

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
sťažnosť obyvateľov bytového domu č. 806
na pleseň
súhlasí
aby starosta obce a Ing. Pavol Fico preverili
uvedenému sťažnosť

8 B/5

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
Uznesenie DHZ Dolná Mariková č. 1/2014
zo dňa 27.2.2014, kde bol za veliteľa DHZ
zvolený Juraj Slávik

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.

Overovatelia:

Zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo
Ing. Peter Šujak

