Uznesenie
prijaté na III. zasadnutí
0becného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková, konaného dňa 31.5.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola uznesení
Predkladá: Ing. Peter Šujak-starosta obce

Uznesenie č. 26/2019
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 12.3.2019 č. 15-25/2019.
3) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Dolná Mariková na rok 2018

Uznesenie č. 27/2019
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Dolná Mariková na rok 2018.
Stanovisko je prílohou Zápisnice.
4) Záverečný účet Obce Dolná Mariková za rok 2018
Predkladá Ing. Peter Šujak-starosta obce

Uznesenie č. 28/2019
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Dolná Mariková za rok 2018 a celoročne hospodárenie Obce
Dolná Mariková bez výhrad
b) schvaľuje
čerpanie finančných operácii v zmysle rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Patrik Pecík, Ing. Anton Martikáň, MUDr. Andrej Rosík, Ján
Vlach, Stanislav Melicherík .
Uznesenie bolo prijaté.
5) Vladimír Klabník Dolná Mariková 753 odpredaj pozemku p.KN-C 366/2 a
KN-C 398/6 , akceptácia podmienok Verejnej obchodnej súťaže.

Uznesenie č. 29/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
akceptáciu podmienok obchodnej súťaže a vysúťaženej kúpnej ceny pozemku parc. 366/2,
398/6, ako aj žiadosť p. Vladimíra Klabníka, bytom Dolná Mariková 753 o prevod
pozemku na jeho syna Juraja Klabníka, bytom Dolná Mariková 753
b) schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov formou osobitného zreteľa zámer odpredaja nehnuteľného majetku
vo vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste vlastníctva č. 2601, nachádzajúceho
sa v k.ú. Dolná Mariková, v celosti parcela č. KNC 366/2, ostatná plocha o výmere 629 m2
a parcela č. KNC 398/6, orná pôda o výmere 73 m2, p. Jurajovi Klabníkovi, bytom Dolná
Mariková 753, v cene 17,26 €/m2, s podmienkou, že kupujúci musí akceptovať podmienky,
ktoré budú súčasťou kúpnej zmluvy, že v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva k pozemku parc.č. KNC 366/2, 398/6 v k.ú. Dolná Mariková, začne
stavebné práce na IBV a predmetnú nehnuteľnosť neprevedie na tretiu osobu počas obdobia 24
mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k uvedeným pozemkom,
že za
nedodržanie týchto podmienok musí nehnuteľnosti navrhovateľ vrátiť obci Dolná Mariková
za takých podmienok, ako nehnuteľnosti nadobudol.
Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že odpredávané pozemky sú dlhodobo
užívané ako súčasť dvora k domu s.č. 753, sú oplotené, a p. Klabník má na nich postavené
drevené hospodárske stavby.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Patrik Pecík, Ing. Anton Martikáň, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach,
Stanislav Melicherík

Uznesenie bolo prijaté
Zámer odpredaja bol odsúhlasený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.

Peter Zlatoš a Ing. Ľubomíra Zlatošová Moyzesova 883/82 Pov. Bystrica odpredaj pozemku p.č. KNE
2923/2 a KNE 2924/1 v k.ú. Obce Dolná Mariková.

Uznesenie č. 30/2019
--------------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
-Dohodu o odovzdaní nehnuteľností o ukončení nájomného vzťahu SR-Lesy Slovenskej
republiky, š.p., Banská Bystrica, OZ Pov. Bystrica
-súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností s odpredajom pozemku KNE 2923/2,
2924/1 v k.ú. Dolná Mariková
b) schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov formou osobitného zreteľa zámer odpredaja
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste
vlastníctva č. 4154, v podiele 2/3, nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková,
parcela č. KNE 2923/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 259 m2
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste
vlastníctva č. 2601, v celosti parcela č. KNE 2924/1, zast. plocha a nádvorie
o výmere 165 m2, p. Petrovi Zlatošovi a Ing. Ľubomíre Zlatošovej, Moyzesova
883/82, 017 01 Považská Bystrica, v cene 1,53 €/m2, na základe znaleckého
posudku vyhotoveného Ing. Jarmilou Baliakovou. Dôvodom odpredaja formou
osobitného zreteľa je, že pozemky sú súčasťou dvora na ktorom žiadatelia o kúpu
pozemku vlastnia rodinný dom 355 a predávané nehnuteľnosti dlhodobo užívajú.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav
Melicherík, Partrik Pecík

Uznesenie bolo prijaté.
Zámer odpredaja bol odsúhlasený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.

Peter Zemančík Dolná Mariková 198 odpredaj nehnuteľnosti p.č. KNC 927/1, KNC 945/1

Uznesenie č. 31/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
-súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností s odpredajom pozemku KNC 927/1, 945/1
v k.ú. Dolná Mariková
b) schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov formou osobitného zreteľa zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste vlastníctva č. 809, v celosti,
nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková, parcela č. KNC 927/1, zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 138 m2 a v celosti parcela č. KNC 945/1, záhrada
o výmere 20 m2, p. Petrovi Zemančíkovi, bytom Dolná Mariková 198, 018 02 Dolná
Mariková, v cene 13,0 €/m2. Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že
pozemky sú malej výmery, sú oplotené a dlhodobo užívané ako súčasť dvora
k rodinnému domu s.č. 198.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, Stanislav Melicherík, MUDr. Andrej
Rosík, Patrik Pecík, Ján Vlach.
Uznesenie bolo prijaté.
Zámer odpredaja bol odsúhlasený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.

Alexander Lúčan a manželka, bytom Rozkvet 2037/75-46 Pov. Bystrica žiadosť o odkúpenie
poz.p.č. 1804/2.

Uznesenie č. 32/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov formou osobitného zreteľa zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste vlastníctva č. 2601, v celosti,
nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková, parcela č. KNE 1804/2, orná pôda
o celkovej výmere 472 m2 p. Alexandrovi Lúčanovi a p. Maracele Lúčanovej, bytom
Rozkvet 2037/75-46, 017 01 Považská Bystrica v cene 8,50 €/m2. Dôvodom odpredaja
formou osobitného zreteľa je, že odpredávaný pozemok je zčasti zastavaný stavbou s.č.
677, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, Stanislav Melicherík, MUDr. Andrej
Rosík, Patrik Pecík, Ján Vlach.
Uznesenie bolo prijaté.
Zámer odpredaja bol odsúhlasený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.

Rudolf Barančík Dolná Mariková 780, odvolanie na Uznesenie OZ zo dňa 12.3.2019,
doloženie vyjadrenia susedov nehnuteľnosti týkajúcej sa odpredaja poz. p. č. KNC 1495/1

Uznesenie č. 33/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
odvolanie sa p. Rudolfa Barančíka na doloženie vyjadrenia vlastníkov susedných
nehnuteľností týkajúcej sa predaja poz. p.č. KNC 1495/1
b) ukladá
starostovi obce preveriť možnosť a podmienky prenájmu uvedenej parcely
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 7 Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
.
Za: Juraj Harušínec, Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, Stanislav Melicherík, MUDr. Andrej
Rosík, Patrik Pecík, Ján Vlach
Uznesenie bolo prijaté.
Správa starostu obce.

Uznesenie č. 34/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie
informáciu starostu obce o zrušení verejného obstarávania riadiacim orgánom a
potrebe vyhlásenia nového obstarávania na rekonštrukciu kotolne v Základnej škole
b) berie na vedomie

informáciu starostu o priebehu rekonštrukčných prác na zdravotnom stredisku
v zmysle odsúhlaseného súpisu prác
c) berie na vedomie
starostom predložené podklady-rozpočet za zdravotné stredisko za rok 2018
a predpokladané kapitálové výdavky na rok 2019
d) súhlasí
aby na základe predloženej skladby poistného kmeňa MUDr. Jurčíkom podľa
jednotlivých obcí, bolo zvolané rokovanie so starostami dotknutých obcí
e) berie na vedomie
informáciu starostu obce že dňa 27.5.2019 boli protokolárne odovzdané všetky
rekonštrukčné práce na Hasičskej zbrojnici v zmysle odsúhlaseného súpisu prác
f) berie na vedomie
na vedomie informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie na kanalizáciu vo
výške: 180 000 €
berie na vedomie
informáciu starostu že práce na kanalizácii v roku 2019 budú prebiehať na
zmluvne dohodnutých úsekoch vetvy AB a AB 3
g) berie na vedomie
informáciu riaditeľky MŠ o počte novo prihlásených detí do MŠ
h) súhlasí
aby Audit Účtovnej a konsolidovanej závierky za rok 2018 vykonala Firma
CREDIT AUDIT Bratislava
ch) schvaľuje
vybudovanie prístrešku pred hlavným vchodom do Materskej školy
schvaľuje
predpokladané rozpočtové náklady na prístrešok vo výške: 3 580, € bez DPH.
i) ukladá
starostovi obce zabezpečiť na ďalšie zasadnutie výkaz výmer a predpokladané
rozpočtové náklady na rekonštrukciu miestnej komunikácie od predajne Koruna ku
zdravotnému stredisku, nádvoria pri zdravotnom stredisku a ulica pod Hôrkou,
následne bude určený rozsah prác pre rok 2019.
j) schvaľuje
vyplatenie 13.platu pracovníkom obecného úradu
k) berie na vedomie
informáciu starostu obce o príprave Súťaže vo varení kapustnice a príprave Stretnutia
marikovských rodákov
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Ing. Anton Martikáň, Stanislav Melicherík, MUDr. Andrej
Rosík, Patrik Pecík, Ján Vlach.
Uznesenie bolo prijaté.

Diskusia-interpelácie poslancov.

Uznesenie č. 35/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu poslanca M.Magáta na poškodenie regulácie Marikovského potoka
pri. P. Husárovi
súhlasí
aby starosta obce požiadal Povodie Váhu o obhliadku poškodenej regulácie
b) berie na vedomie
návrh poslanca S. Melicheríka na svojpomocnú opravu mosta v Besnom
c) súhlasí
s návrhom poslanca S. Melicheríka na osadenie betónových skruží za účelom
rozšírenia vjazdu k Zdravotnom stredisku
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, Milan Magát, Ing. Anton Martikán, Stanislav Melicherík, MUDr. Andrej
Rosík, Patrik Pecík, Ján Vlach.
Uznesenie bolo prijaté.

V Dolnej Marikovej, 31. 05. 2019
Návrhová komisia:

Starosta obce:

.................................
Stanislav Melicherík
......................
Ing. Peter Šujak

..................................... .................................
Ján Vlach
Ing. Anton Martikáň

