Uznesenie
prijaté na IV. zasadnutí
0becného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková, konaného dňa 21.6.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola uznesení
Predkladá: Ing. Peter Šujak-starosta obce

Uznesenie č. 36/2019
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 31.5.2019 č. 26-35/2019.
3) Návrh dodatku k VZN Obce Dolná Mariková č.2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, a školských zariadeniach zriadených obcou Dolná
Mariková
Predkladá Ing. Peter Šujak – starosta obce

Uznesenie č. 37/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh dodatku k VZN Obce Dolná Mariková č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ, a školských zariadeniach zriadených Obcou Dolná Mariková
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 38/2019
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou osobitného zreteľa
a to pozemku v k.ú.Dolná Mariková,vedeného na liste vlastníctva č. 2601 , 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,
v podiele 1/1 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.
Pri rozhodovaní o predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecne zákonné povinnosti hospodárenia
s majetkom obce a verejné záujmy.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie bolo prijaté
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 39/2019
--------------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou osobitného
zreteľa a to pozemku v k.ú Dolná Mariková , vedeného na liste vlastníctva 4154, v podiele
2/3, parcela č. KNE 2923/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 259 m2
a v k.ú. 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.
Pri rozhodovaní o predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecne zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 40/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku Obce Dolná Mariková v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou osobitného
zreteľa a to pozemku v k.ú Dolná Mariková vedeného na liste vlastníctva č. 809, v celosti,
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, ktorý žiadateľ užíva
Pri rozhodovaní o predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecne zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 41/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou osobitného
zreteľa a to pozemku v k.ú. Dolná Mariková, vedeného na liste vlastníctva č. 2601, v celosti,
parcela č. KNE 1804/2, orná pôda o celkovej výmere 472 m2 p. Alexandrovi Lúčanovi a p.
Marcele 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 z časti
zastavaný stavbou s.č. 677, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.
Pri rozhodovaní o predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecne zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 42/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s prevádzkovaním kurzových stávok spoločnosťou ORION TIP SK a.s. Poprad , Drevárska
455/5, v Hostinci VABIC s.č. 156 Dolná Mariková, bez časového obmedzenia
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 43/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
žiadosť p. Zdenky Hudekovej bytom Dolná Mariková 190, o ukončenie nájmu
v bytovom dome 809
b) súhlasí
aby obec oslovila uchádzačov o nájom bytu, ktorí sú v evidencii žiadateľov
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 44/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
a) konštatuje
že žiadatelia o opakovaný prenájom v bytovom dome 806, spĺňajú podmienky opakovaného
prenájmu (doklady sú v spisoch žiadateľov)

Uznesenie č. 45/2019
-----------------------------a) berie na vedomie
informáciu starostu obce o neschválení žiadosti o NFP – Intenzifikácia triedeného zberu
b) súhlasí
aby starosta preveril možnosť odvolania sa
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 46/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková v súlade s § 9a odst. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou
osobitného zreteľa a to pozemku v k.ú Dolná Mariková, v celosti par.č. KNC 1495/1
zast.plocha o výmere 71 m2, vytvorený z pôvodnej KNE parc.3960, vodné plochy, vedený na
liste vlatníctva 2601 pre vlastníka Obec Dolná Mariková p. Rudolfovi Barančíkovi, bytom
Dolná Mariková 780, na dobu dvoch rokov za nájomné 40 EUR/rok za prenajímanú
nehnuteľnosť.
Dôvodom prenájmu pozemku je, že sa jedná o pozemok malej výmery, susediaci s dvorom
žiadateľa, na ktorom má p. Barančík postavený rodinný dom, s.č. 780.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 47/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie vecného bremena
medzi Obcou Dolná Mariková
zastúpenou Ing. Petrom Šujakom
a
Erika Hladká rod. Zemančíková , nar. 19.1.1989
Dedovec 1754/2 Považská Bystrica
Miroslav Hladký rod. Hladký, nar. 9.9.1983
bytom Dolná Mariková 806
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 48/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vydávanie rozhodnutí riaditeľkou Materskej školy o prijatí detí do MŠ z iných obcí

Uznesenie č. 49/2019
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odporúčanie riaditeľky Materskej školy Dolná Mariková o prijatie do zamestnania na miesto
učiteľky v materskej škole, p. Bc. Lucie Braciníkovej

Uznesenie č. 50/2019
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
oznámenie od spoločnosti BESOFT na ohrozenie poštovej doručovateľky psom
konštatuje
že obec cez miestny rozhlas a vitríny upozorní občanov na povinnosti držania psov v obci

Uznesenie č. 51/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zaradiť Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Dolná Mariková do 2. finančného pásma ,
ktoré zodpovedá priemerným cenovým reláciám na výrobu jedál a nápojov v regióne
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 52/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Ing. Jany Gachovej na 2.polrok 2019

Uznesenie č. 53/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočtové opatrenie číslo 1/2019 (voľby, dotácia PZ)
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 54/2019
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o stretnutí starostov Marikovskej doliny, ktoré sa konalo 20.6.2019,
za účelom ďalšieho prevádzkovania Zdravotného strediska – spolufinancovanie
prevádzkových nákladov, starostovia žiadosť predložia na svojich zasadnutiam OZ,
obdobnú žiadosť starosta obce predložil aj na spolufinancovanie nákladov prevyšujúcich
príjmy zo štátneho rozpočtu aj na originálne kompetencie (ŠKD,ŠJ)
berie na vedomie
spracovaný výkaz výmer- predbežný rozpočet na rekonštrukciu miestnych komunikácii
v časti od predajne Koruna po zdravotné stredisko, ulica pri zdravotnom stredisku a ulica
k Jozefovi Britvíkovi s predpokladanými rozpočtovými nákladmi : 77 604,47 EUR
súhlasí
s alternatívou 1.-vyrovnanie podkladov v mieste kanalizácie betónom
ukladá starostovi
doplniť výkaz výmer o kari rohože do betónovaných častí a výmeru povrchu o 25 m2 pri
zdravotnom stredisku

schvaľuje
udelenie Čestného občianstva JUDr. Emílii Kršíkovej, za vrelý vzťah k rodnej obci a šírenie
dobrého mena
schvaľuje
návrh na udelenie pamätných plakiet marikovským rodákom
berie na vedomie
informáciu starostu obce o príprave Stretnutia marikovských rodákov
berie na vedomie
poďakovanie starostu za spoluprácu pri varení kapustnice

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

V Dolnej Marikovej, 21. 06. 2019
Návrhová komisia:

Starosta obce:

.................................
Juraj Harušinec
......................
Ing. Peter Šujak

..................................... .................................
Ján Vlach
Milan Magát

