Uznesenie
prijaté na IV. zasadnutí
0becného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková, konaného dňa 31.7.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola uznesení
Predkladá: Ing. Peter Šujak-starosta obce

Uznesenie č. 167/2020
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 26.06.2020, č.144-166/2020.

Uznesenie č. 168/2020
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
oznamuje
Stanislavovi Blištíkovi, bytom Dolná Mariková 78, že obec v súčasnosti neuvažuje o odpredaji
pozemku KN-C 634.

Uznesenie č. 169/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Vladimíra Martikáňa, bytom Dolná Mariková 612 o zrušenie časti žiadosti
o odpredaj pozemku parcela číslo C 3064
schvaľuje
v zmysle § 9 odst. 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
k.ú. Dolná Mariková, parcela č. KNC 1607/2, ostatná plocha, o celkovej výmere 407 m2,ktorá
prechádza ako diel 1 do novovytvorenej parc.č. KNC 2560/2, trvalý trávnatý porast, o zábere
137 m2, zameraná geometrickým plánom č. 17/20, vyhotoveného Ing. Haníncom
Vladimírom zo dňa 25.02.2020. Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že
pozemok je malej výmery, žiadateľ ho užíva ako prislúchajúci pozemok k parc. KNC 2562, na
ktorom má postavený rodinný dom s.č. 612.
Pri rozhodovaní o predaji pozemku boli prehodnotené všeobecne zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.

ukladá
obecnému úradu vyhotovenie znaleckého posudku.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík,
Patrik Marciník
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 170/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov formou osobitného zreteľa
prenájmom časti nebytových priestorov, o výmere 36 m2, nachádzajúcich sa
na prvom poschodí v budove bývalej hasičskej zbrojnice s.č.151, postavenej na
pozemku KNC 852, v k.ú. Dolná Mariková, vedenej na liste vlastníctva č. 809,vo
vlastníctve Obce Dolná Mariková, žiadateľovi Michalovi Sekovi, bytom Hatné 64,
018 02 Dolná Mariková, pre účel výroby pizze, v cene nájomného 13,20 €/m2/rok.
Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná o službu občanom, ktorá toho času
v obci nie je poskytovaná a o jej poskytovanie doteraz nikto neprejavil záujem.
Prenájom je na dobu dvoch rokov.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9 Počet prítomných: 6 Za: 6
Prenájom bol schválený 3/5 väčšinou poslancov.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 171/2020
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytovanie právnych služieb pre Obec Dolná Mariková advokátkou JUDr. Zuzanou
Jankoviechovou v zmysle predloženého návrhu zmluvy.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník.
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 172/2020
--------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu riaditeľky Materskej školy Dolná Mariková o vývoji obsadenosti materskej
školy o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie, na základe demografického vývoja
detí, z ktorého vyplýva počet detí, ktoré môžu nastúpiť do MŠ v rokoch 2021/2022
a 2022/2023.
konštatuje,
že uvedenú informáciu je potrebné dať na vedomie aj dotknutým obciam.

Uznesenie č. 173/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
konštatuje,
že ponukou firmy JD Rozhlasy na solárne osvetlenie cintorína sa v danej situácii
obec nebude zaoberať

Uznesenie č. 174/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Žiadosť Obce Dolná Mariková o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb
registrovanú pod číslom TSK/2019/09025-8 ako poskytovateľ sociálnych služieb:
prepravná služba
jedáleň-ambulantná a terénna
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 175/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodávku zariadenia na úpravu vody v budovách zdravotného strediska a kultúrneho domu,
vzhľadom na opakujúce sa problémy s kvalitou pitnej vody
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník.
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 176/2020
-----------------------------Obecné zastupiteľstvo
konštatuje
že žiadatelia o opätovný prenájom v bytovom dome 809, spĺňajú všetky podmienky nájmu
schvaľuje
uzatvorenie zmlúv na obnovenie nájomného na ďalšie tri roky
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník.
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 177/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dodávateľa zákazky
„Dolná Mariková - rekonštrukciu miestnej komunikácie pri materskej škole parcela č. KN-C
1981, 204“.

Uznesenie č. 178/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Jany Gachovej na druhý
polrok 2020.

Uznesenie č. 179/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu stavebnej komisie z obhliadky pozemku parcelné číslo 810 (1985/13),
konštatuje,
že na uvedenom pozemku sa nachádzajú nelegálne stavby, ktorých stavebníkmi sú žiadatelia,
schvaľuje
predbežný súhlas na odpredanie pozemku p. Emílii Zemančíkovej a Vladimírovi Zemančíkovi
Dolná Mariková 198 a to časť parcely KN-E 810/1 zameranej GP č. 12/2020 ako parcela KN-C
1985/13 o výmere 356m2 v cene 13,0 €/m2,
vyzýva
žiadateľov o kúpu pozemku následne na legalizáciu stavieb vybudovaných na uvedenom
pozemku
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za: Juraj Harušinec, František Čelko, MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach, Stanislav Melicherík ,
Patrik Marciník.
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 6 – záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva o
21.00 hod. ukončil.
V Dolnej Marikovej, 31.07.2020
Návrhová komisia:

.................................
MUD. Andrej Rosík

Starosta obce:

.................................
Ing. Peter Šujak

..................................... .................................
František Čelko
Juraj Harušinec

