OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
-------------------------------------------------------------------Č.3/2015

Dolná Mariková 12.3.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej, konaného
dňa 12.3.2015 za prítomnosti poslancov: Emil Cibulčík, Ing. Jozef Kršík, Milan Magát,
MUDr. Andrej Rosík, Pavol Šujak, Ján Vlach, Mgr. Viera Žilinčíková.
Overovatelia: Pavol Šujak, Ján Vlach
Neprítomní: František Čelko , Stanislav Melicherík sa ospravedlnili.

PROGRAM
1. Kontrola uznesení
2. Stanovisko hl. kontrolóra
3. Rozpočet obecného úradu 2015
4. Rozpočet obecného úradu 2016,2017
5. Rozpočet Základná škola 2015,2016,2017
6. Žiadosti
7. Rôzne

K bodu 1 - kontrola uznesení
------------------------------------Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 27.2.2015 predniesol starosta obce. Ku
kontrole neboli prijaté žiadne pripomienky.
K bodu 2 - stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015
---------------------------------------------------------------------Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Gachová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu Obce
Dolná Mariková na rok 2015.
K bodu 3 - návrh rozpočtu obce rok 2015
---------------------------------------------Pracovníčka obce predložila návrh Rozpočtu Obce Dolná Mariková na rok 2015.
K bodu 4 - návrh rozpočet obce na roky 2016,2017
-----------------------------------------------------------------Pracovníčka obce predložila návrh rozpočtu Obce Dolná Mariková na roky 2016,2017.
K bodu 5 - rozpočet Základná škola Dolná Mariková 2015,2016,2017
-----------------------------------------------------------------------------------------Pracovníčka Základnej školy Dolná Mariková predložila rozpočet na roky 2015,2016,2017.
K bodu 6 - žiadosti
------------------------1. Jozef Kršík pozemok žiadosť o zapracovanie pozemku do ÚP.
K bodu 7 - rôzne
--------------------1.
2.
3.
4.

Zásady odmeňovania poslancov, zástupca starostu.
Návrh starostu obce na zrušenie Združenia ZOHDMA.
Návrh starostu obce na zrušenie Združenia ZOMDA.
Príloha č.2 k VZN č. 1/2014 výška fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku v
školských zariadeniach
5. SPF kúpa časti pozemku pod ihriskom.
6. Úprava parkoviska pri kostole.
7. Zásady rozpočtového hospodárenie Obce Dolná Mariková
K vyššie uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 3/2015
---------------------------------1B

2B

3H

4H

5H

6D

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí
OZ zo dňa 27.2.2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
rozpočtu Obce Dolná Mariková na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet Obecného úradu Dolná Mariková na
rok 2015, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet Obecného úradu Dolná Mariková na
roky 2016 a 2017, hlasovaním: z celkového počtu 9-tich poslancov bolo prítomných sedem,
všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet Základnej školy Dolná Mariková na
roky: 2015,2016,2017, hlasovaním: z celkového počtu 9 - tich poslancov bolo prítomných
sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so žiadosťou p. J. Kršíka aby
poz. p.č.KNC 2945/8, 2946/2, 2947/5

vytvorené z parc. KNE 13917/10 slúžili
na zastavanie pre účel výstavby rodinného domu

7 H/1

7 D/2

7 D/3

7H/4

7 H/5

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu
obce, členov komisii,spätne od 12.12.2014,
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných sedem, všetci hlasovali za

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zrušením, likvidáciou a výmazom z registra“ Združenia
obcí Marikovskej doliny pre vidiecku turistiku agroturistiku,
v skratke ZOMDA“ so sídlom Obecný úrad Horná Mariková 357, 01803 Horná Mariková
IČO: 31898106
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zrušením, likvidáciou a výmazom z registra „ Združenia
obcí Horná a Dolná Mariková v skratke ZOHDMA“ so
sídlom Obec Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková
IČO: 31117244

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Prílohu č. 2 k VZN č. 1/2014 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2015,
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomsedem, všetci hlasovali za

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu pozemku v k.ú. Dolná Mariková, Obci Dolná Mariková,
od Slovenského pozemkového Fondu za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku pod futbalovým ihriskom:

a) parcela KNE č. 3288/501 druh pozemku orná pôda
o výmere 1121 m2, zamerané ako diel č.3 o výmere
650 m2 pričlenený k novovytvorenéme pozemku,
parcela KNC p.č. 1578/2 druh pozemku ostatná plocha
o výmere 5642 m2 a diel č.4 o výmere 399 m2 pričlenený k novovytvorenému pozemku, parcela KNC č.1578/5
druh pozemku ostatná plocha o výmere 1656 m2
b) parcela KNE č. 1576/8 druh pozemku vodná plocha
o výmere 24620 m2, zameraná ako diel č.14 o výmere
1612 m2, pričlenená k novovytvorenému pozemku,
parcela KNC p.č. 1578/2 druh pozemku ostatná plocha
o výmere 5642 m2
c) parcela KNE č. 3285/3 druh pozemku ostatná plocha o
výmere 1444 m2, zamerané ako diel č. 8 o výmere 91 m2
pričlenený k novovytvorenému pozemku, parcela KNC
č. 1578/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 5642 m2,
diel č. 9 o výmere 24 m2 a diel č.2 o výmere 7 m2 pričlenené
k novovytvorenému pozemku, parcela KNC č. 1578/5 druh
pozemku ostatná plocha o výmere 1656 m2
Všetky uvedené pozemky a ich diely boli zamerané geometrickým plánom č. R018-06 zo dňa 21.08.2006, ktorý overila
Správa katastra Považská Bystrica dňa 20.09.2006 pod
č. 484/2006 a boli vytvorené z pozemkov parcela KNE
č. 3288/501 druh pozemku orná pôda o výmere 1121 m2,
KNE č. 3285/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere
1444 m2 a parcela KNE č. 1576/8 druh pozemku vodná plocha
o výmere 24620 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva
č. 2605, v katastrálnom území Dolná Mariková, Obec Dolná
Mariková, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v
Správe predávajúceho v celosti.
Celková výmera predávaných pozemkov je 2783 m2, dohodnutá kúpna cena je 9 545,69 €, slovom deväťtisícpäťstoštyridaťpäťeur a šesťdesiatdeväťcentov, kúpna cena za 1 m2 predávaného pozemku je 3,43 EUR
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných sedem, všetci hlasovali

7 D/6

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom starostu obce s úpravom parkoviska pri
kostole

7 H/7

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady rozpočtového Hospodárenia Obce Dolná
Mariková,hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo:
Ing. Peter Šujak, starosta

