Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková
konaného dňa 12.03.2019
Prítomní poslanci:
Neprítomní:
Starosta obce:
Kontrolór obce:
Zápisom poverená:
Občania:

František Čelko, Juraj Harušinec Milan Magát, Patrik Marciník,
Ing. Anton Martikáň, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach.
Stanislav Melicherík, Patrik Pecík sa ospravedlnili
Ing. Peter Šujak
Ing. Jana Gachová
Anna Rosíková
Ľubica Jenčíková

K bodu č. 1- schválenie programu, návrhová komisia, zapisovateľka.
Zasadnutie o 18.30 hod. otvoril starosta obce Ing. Peter Šujak, ktorý privítal poslancov
a prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil prítomných
s programom zasadnutia. Do návrhovej komisie navrhol: Juraja Harušinca, Františka Čelku,
MUDr. Andreja Rosíka, overovatelia zápisnice: Milan Magát, Patrik Marciník, zapisovateľka
Anna Rosíková. Poslanci návrh jednohlasne schválili a rokovanie OZ sa riadilo nasledovným
programom.
1. Otvorenie a schválenie programu, návrhová komisia
2. Kontrola uznesení OZ zo dňa 22.2.2019
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019-2021
4. Schválenie rozpočtu Obce Dolná Mariková na roky 2019-2021
5. Schválenie rozpočtu Základnej školy na roky 2019-2021
6. Schválenie VZN 1/2019
7. Žiadosti občanov
8. Schválenie VZN 2/2019
9. Rôzne
10. Diskusia, interpelácie poslancov
11. Záver
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2-kontrola uznesení.
Plnenie kontroly uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 22.02.2019. Starosta konštatoval, že
ukladaciu povinnosť malo uznesenie a to bolo splnené.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 15/2019
K bodu číslo 3- stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce Dol. Mariková
na roky 2019-2021.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Gachová predložila stanovisko k rozpočtu Obce Dolná
Mariková, v ktorom konštatuje, že rozpočet je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom
zriadení, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy SR a právnymi normami
K tomuto bolo bolo prijaté uznesenie č.16/2019
K bodu číslo 4 – rozpočet Obce Dolná Mariková na rok 2019, 2020-2021.
Starosta obce predložil Rozpočet Obce Dolná Mariková na roky 2019, a roky 2020-2021
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 17/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu číslo 5- rozpočet Základnej školy Dolná Mariková na rok 2019, 2020-2021.
Pracovníčka Základnej školy Dol. Mariková predložila rozpočet na rok 2019, 2020-2021.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 18/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6- schválenie VZN 1/2019.
Starosta obce Ing. Peter Šujak predložil VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na dieťa v MŠ,
ŠKD, ŠJ, ČVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Mariková.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 19/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7 – žiadosti občanov.
Rudolf Barančík predložil stanovisko k odpredaju pozemku od Lesy SR , písomne
oznámil, že stanovisko žiadateľa nepredloží.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 20/2019

K bodu č. 8 – schválenie VZN 2/2019
Starosta obce predložil VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 21/2019
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 7 Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9 - rôzne
Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Gachová predložila správu o činnosti za rok 2018.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 22/2019
Pani Ľubica Jenčíková Dolná Mariková, predložila Fotoprojekt knihy – Hore MarikovúZabudnuté čaro našich predkov, v ktorom predstavila knihu, ktorú pripravuje so svojou
dcérou, požiadala obecné zastupiteľstvo o finančný príspevok .
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 23/2019
Správa starostu obce.
- Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska - starosta obce informoval poslancov,
že v zmysle uznesenia OZ č. 14/2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa na
realizáciu odsúhlasených rekonštrukčných prác
starosta obce informoval poslancov, že
-Ďalšie prevádzkovanie budovy obvodného zdravotného strediska by bolo vhodné prerokovať aj so starostami ostatných obcí Marikovskej doliny. Za účelom upresnenia údajov
o počte pacientov podľa jednotlivých obcí bola oslovená MUDr. Jurčíková.
-Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice- starosta informoval poslancov, že po podpise zmluvy
o dielo s dodávateľom prác boli v 10. týždni 2019 zahájené samotné rekonštrukčné práce
-Prevádzka ČOV a kanalizácie
- starosta informoval poslancov, že v mesiaci február došlo k poruche šneku mechanického
pred čistenia v prítokovej šachte ČOV, opravu zrealizovala firma ASIO Bytča
-taktiež došlo k poruche elektronickej jednotky riadenia ČOV, ktorá beží teraz v záložnom
režime, je potrebná jej výmena. Obec dala vypracovať cenové ponuky dodávateľským
firmám. Oprava resp. výmena sa pohybuje od 1 218 € do 3 254 € bez DPH .
-na vetve kanalizačnej stokovej siete v časti Adámkovce došlo k poruche na kanalizačnej
odbočke – jej prasknutiu. Oprava sa riešila ako havarijný stav z dôvodu priesakov balastných
vôd do kanalizácie
-Úprava stránkových hodín Obecného úradu v Dolnej Marikovej – na základe neustáleho

nárastu administratívnych činností spojených s agendou a kompetenciami vedenými
a vykonávanými obecným úradom, bolo zo strany pracovníčok obecného úradu navrhnuté
zavedenie jedného nestránkového dňa v pracovnom týždni s tým, že v tom dni nebudú
vybavované žiadne stránky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 24/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 7 Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10- Diskusia, interpelácie poslancov
-pracovníčky obce predložili zoznam neplatičov dane z nehnuteľností, komunálneho odpadu,
KTR
-poslanec Stanislav Melicherík upozornil na poškodenú železobetónovú rímsu na moste
v Besnom-Máčkovce, poškodenú rímsu bude potrebné v čo najkratšom čase a v rámci
možností obce opraviť
-poslanec Patrik Marciník upozornil na poškodenie na moste v Besnom pri p. Jarošincovi,
riešenie tejto opravy spadá pod Slovenskú správu ciest TSK
-poslanec Ján Vlach upozornil na poškodenie mostu na hlavnej ceste pod zdravotným
strediskom, aj riešenie tejto opravy spadá pod Slovenskú správu ciest TSK
-poslanec František Čelko požiadal o pomoc pri vyčistení potoka pri zdravotnom stredisku
od nánosu
-poslanec Patrik Marciník na základe požiadavky p. Husára, sa informoval v akom štádiu
je spracovanie ÚP obce, starosta oboznámil prítomných, že prebehlo II. pripomienkové
konanie, doklady boli odovzdané na spracovanie p. Slámkovej, bližšie informácie zatiaľ obec
nemá
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 25/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva o
20.30 hod. ukončil.
Starosta obce

Ing. Peter Šujak

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

Overovatelia:

Milan Magát

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

Patrik Marciník

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

Anna Rosíková

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

Zapísala:

