Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková
konaného dňa 22.2.2019
Prítomní poslanci:

Starosta obce:
Kontrolór obce:
Zápisom poverená:
Občania:

František Čelko, Milan Magát, Juraj Harušínec,Ing. Anton Martikáň,
Melicherík, Patrik Marciník , Patrik Pecík, MUDr. Andrej Rosík, Ján
Vlach
Ing. Peter Šujak
Ing. Jana Gachová
Anna Rosíková
Rudolf Barančík

K bodu č. 1- schválenie programu, návrhová komisia, zapisovateľka.
Zasadnutie otvoril 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: Milana Magáta, Jána Vlacha
a Patrika Marciníka, overovatelia zápisnice: MUDr. Andrej Rosík, Stanislav Melicherík,
zapisovateľka Anna Rosíková. Poslanci návrh jednohlasne schválili a rokovanie OZ sa riadilo
nasledovným programom.
1. Otvorenie a schválenie programu,návrhová komisia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu Obce Dol.Mariková na roky 2019-2021
4. Návrh VZN č. 1/2019
5. Žiadosti občanov
6. Návrh VZN 2/2019
7. Návrh rozpočtu ŽŠ Dol. Mariková na r. 2019-2021
8. Kronika
9. Rôzne
10. Diskusia, interpelácie poslancov
11. Záver
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu číslo 2-kontrola uznesení.
Plnenie kontroly uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 01.12.2018. Starosta konštatoval, že
ukladaciu povinnosť malo uznesenie a to bolo splnené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1/2019

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu číslo 3.
Návrh na schválenie návrhu rozpočtu 2019, 2020, 2021. Starosta podrobne vysvetlil pre
nových poslancov návrh rozpočtu– bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky,
originálne kompetencie.
K tomuto bolo bolo prijaté uznesenie č.2/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu číslo 4.
Návrh VZN Obce Dolná Mariková č.1/2019 o určení výšky dotácie na dieťa v materskej škole,
školského klubu detí,školskej jedálne, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná
Mariková.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu číslo 5.
Žiadosti občanov a organizácií :
- Žiadosť o odkúpenie pozemku :
- Peter Zemančík, Dolná Mariková 198, žiadosť o odkúpenie pozemku : p.č.927/1
zastavaná plocha a nádvoria výmera 138 m2, p.č.945/1 zast.plocha a nádvoria výmera
20 m2.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Žiadosť o odkúpenie pozemku :
- Alexander Lúčan a manželka Marcela Lúčanová Rozkvet 2037/75-46 Pov. Bystrica
žiadosť o odkúpenie poz.p.č. 1804/2 orná pôda, výmera 472 m2, p.č. 1804/1 orná pôda
výmera 1646 m2
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 5/2019
Hlasovanie:

Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Žiadosť o odkúpenie, prenájom pozemku :
- Ondrej Kucej Okružná 1443/68 Púchov žiadosť o odkúpenie pozemku.p.č.1804/1
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 6/2019
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Žiadosť o odkúpenie pozemku :
- Vladimír Klabník Dolná Mariková 753, žiadosť o odkúpenie par.č.366/2
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 7/2019
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Žiadosť o odkúpenie pozemku :
- Rudolf Barančík , Dolná Mariková 780, žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 1495/1 o výmere
71 m2
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 8/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Žiadosť o odkúpenie pozemku :
- Peter Zlatoš a Ing. Ľubomíra Zlatošová Myzesova 883/32 Považská Bystrica, žiadosť o
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Obce Dol. Mariková p.č. 2923/2 o výmere 259 m2
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 9/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Školská jedáleň – žiadosť o zvýšenie platby za režijné náklady od 1.4.2019
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 10/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- ZŠ – žiadosť o dofinancovanie mzdových nákladov v ŠJ p. Viery Kyselovej, pri príležitosti
životného jubilea/ dofinancovanie je zahrnuté v rozpočte na originálne kompetencie.

K bodu č. 6.
Návrh VZN Obce Dolná Mariková č.2/2019 na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Mariková.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 11/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7.Návrh rozpočtu Základnej školy r.2019-2019
Pracovníčka Základnej školy Dolná Mariková predložila Návrh rozpočtu Základnej školy
Dolná Mariková na prenesené kompetencie na r. 2019-2021
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 11/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Kronika
- Zmena kronikára – vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúci kronikár Rosík Štefan
dávnejšie ukončil činnosť vedenia kroniky, je potrebné chýbajúce roky dopísať. Z toho
dôvodu starosta oslovil viacero ľudí z obce. Oslovená bola aj knihovníčka obecnej
knižnice pani Emília Ficová, ktorá by bola ochotná viesť kroniku obce a dopísať chýbajúce
roky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9 rôzne
Starosta obce Ing. Peter Šujak informoval :
- Úroveň vytriedenia odpadov – za rok 2018 je v našej obci 15,10%. Z toho vyplýva sadzba
poplatku za uloženie na skládku je 12,-€/t. Tu je treba apelovať na obyvateľov obce o
dôsledné separovanie odpadu.
- Potreba prijatia nového zamestnanca ( vodič, údržbár ) - starosta informoval o potrebe
prijatia nového zamestnanca údržbára ,nakoľko p. Melicherík Stanislav ukončil pracovný
pomer k 31.12.2018.
- Majetkové priznania - starosta pripomenul povinnosti podania majetkových priznaní
vedúcich zamestnancov ( Mgr. Ivana Markovičová už predložila ).
- VI . stretnutie Marikovských rodákov - z dôvodu blížiaceho sa termínu VI. stretnutia
Marikovských rodákov ( 29.06.2019 ) je potrebné, aby poslanci v rámci svojich obvodov
informovali svojich občanov a ich príbuzných o pripravovanej akcii. Obec bude informovať
cez web stránku obce, prípadne inzerátom v regionálnych novinách .

- Ukončenie prevádzky - k 31.01.2019 ukončil činnosti predajne mäsa a údenín p. Kršík.
Z toho dôvodu je potrebné osloviť potenciálnych záujemcov o prevádzkovanie predajne
takéhoto druhu.
- Informácia o zvýšených nákladoch na zimnú údržbu – v mesiaci január bolo potrebné na
zabezpečenie údržby ciest objednať okrem obecného traktora aj ďalšiu techniku a personálnu
výpomoc – traktor bagre od fi. Regastav alfa a pána Emila Jánošíka, kolesový nakladač so snehovou
frézou od fi. ASFA KDK a s ohŕnaním snehu vypomáhal aj pán Jozef Kršík.
Snehovú kalamitu sa nám podarilo zvládnuť bez potreby vyhlásenia mimoriadnej udalosti v obci.
Vďaka patrí aj členom DHZ, ktorí zhádzali sneh zo strechy starej požiarnej zbrojnice.
- Ďalšie prevádzkovanie budovy obvodného zdravotného strediska by bolo vhodné prerokovať aj so
starostami ostatných obcí Marikovskej doliny.
- Projekt wifi pre Teba – dňa 15.02.2019 bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP
v sume 11 873,67€. Čas realizácie projektu bude na základe podpisu zmluvy o NFP.
- Projekt Rekonštrukcia kotolne ZŠ – pri výkone kontroly boli zistené porušenia zákona o verejnom
obstarávaní a SIEA ako riadiaci orgán nesúhlasí s podpísaním zmluvy medzi prijímateľom a úspešným
uchádzačom. O ďalšom postupe budú poslanci informovaní na nasledujúcom zasadnutí OZ.
- Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – ako som už spomínal v októbri minulého roku sme podpísali
zmluvu o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 30 000,-€. Z vlastných
prostriedkov bolo uznesením OZ odsúhlasené dofinancovanie projektu vo výške 23 388,61 €. V stredu
bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, víťazom ktorého je firma FOHAS s.r.o.
Považská Bystrica. Vysúťažená cena dodávky stavebných prác je 52 930,10 €. Predpokladáme, že
stavebné práce budú zahájené v mesiaci marec 2019 a budú spočívať vo výmene okien a dverí,
zateplení strechy a fasády budovy, rekonštrukcii zdravotechniky a vykurovania.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.13/2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 9 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

- Rekonštrukcia zdravotného strediska – priestory na prízemí budovy ZS sú pripravené a odovzdané
k dispozícii všeobecnému praktickému lekárovi MUDr. Jurčíkovi. Z dotácie z MF na rekonštrukciu ZS
bolo zatiaľ vyčerpaných cca 4 000,-€, zostáva vyčerpať ešte 9 500,-€ a minimálna spoluúčasť 1 500,-€.
V jarných mesiacoch by sme chceli pokračovať s výmenou okien a vchodových dverí, opravou
prekrytia vchodu a schodiska a zateplením stropu vrchného podlažia. Na tieto práce je spracovaný
rozpočet v sume 19 305,73€ a je na poslancoch obecného zastupiteľstva aký objem prác odsúhlasia.
Následne bude verejným obstarávaním vybratý dodávateľ stavebných prác.
K tomu bodu bolo prijaté uznesenie č. 14/2019
Hlasovanie:

Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č.10.
Diskusia, interpelácie poslancov.
-Ján Vlach - pripomenúť vývozcom komunálneho odpadu, aby nevyvážali poloprázdne
smetné nádoby občanom, resp. vyvážali iba smetné nádoby vyložené pred oplotením
pozemkov ( dvorov ).

- Ing. Anton Martikáň požiadal o vysvetlenie financovania originálnych a prenesených
kompetencii.
- MUDr. Andrej Rosík navrhol stretnutie obecných úradov a ich poslancov za účelom
podieľať sa na spolufinancovaní originálnych kompetencií základnej školy a prevádzky
zdravotného strediska.

K bodu č.11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
o21.30 hod. ukončil.
Starosta obce:

Ing. Peter Šujak

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

Overovatelia:

Stanislav Melicherík

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

MUDr. Andrej Rosík

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

Anna Rosíková

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

Zapísala:

