Uznesenie
prijaté na VI. zasadnutí
0becného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková, konaného dňa 11.12.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola uznesení
Predkladá: Ing. Peter Šujak-starosta obce

Uznesenie č. 199/2020
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 09.10.2020, č.180-198/2020.

Uznesenie č. 200/2020
--------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 201/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v Materskej škole, Školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 202/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce formou osobitného zreteľa v zmysle § 9 odst. 8 písm. e) zákona
č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vo vlastníctve obce Dolná
Mariková vedeného na liste vlastníctva č. 2601, nachádzajúceho sa
k. ú. Dolná Mariková, časť parcely KN-E 810/1, vodná plocha o celkovej výmere 4803m2, zameraná
GP č. 12/2020 ako parcela KN-C 1985/13 vodná plocha o výmere 356 m2, v cene 13,0 €/m2, paní
Emílii Zemančíkovej
a p. Vladimírovi Zemančíkovi bytom Dolná Mariková 198. Dôvodom odpredaja formou osobitného
zreteľa je, že pozemok je z časti zastavaný prístavbou rod. domu s. č. 198 a tvorí súčasť oploteného
dvora.
konštatuje,
že v GP č. 12/2020 je parc. KNC 1985/13 vedená s kódom využitia 11, t.j. vodný tok.
Prevod nehnuteľnosti bude možné uskutočniť až po vydaní rozhodnutia v pochybnosti, či ide o vodný
tok, ktorý vydá Okresný úrad Pov. Bystrica .

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 203/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm.e) zákona
č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, a to pozemku nachádzajúceho
sa v k.ú. obce Dolná Mariková , parcela číslo KNC 613/3 orná pôda o celkovej výmere 100 m2,
vytvorená z pôvodnej KNE parc. 810/1 vodná plocha, o
zábere
100m2
a parc. KNC 1985/14 vodná plocha o celkovej výmere 4m2, vytvorená z pôvodnej KNE parcely 810/1
vodná plocha o zábere 4m2, vedenej na liste vlastníctva 2601, zameraná GP č. 096/2020 zo dňa
29.6.2020, Ing. Miroslavou Hlaváčovou, paní Emílii Barančíkovej a p. Štefanovi Barančíkovi bytom
Dolná Mariková 64, v cene 8,81€/m2, podľa Znaleckého posudku č. 35/2020 vypracovaného Ing.
Jarmilou Baliakovou. K cene bude pripočítaná aj cena za vypracovanie Znaleckého posudku vo výške:
50,00 €.
Dôvodom odpredaja formou osobitého zreteľa je, že pozemok je malej výmery, žiadatelia ho užívajú
30 rokov.

schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku obce formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák.
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku nachádzajúceho sa v k.ú.
Dolná Mariková, parcela KNC 613/4 orná pôda o celkovej výmere 114 m2, vytvorená z pôvodnej KNE
parc.č. 810/1 vodná plocha o zábere 21 m2 a KNE parc.č. 558 ostatná plocha o zábere 93m2, KNC
1985/15, vodná plocha o celkovej výmere 4m2, vytvorená z pôvodnej KNE parc.č. 810/1, vodná plocha
o zábere 4 m2, zameraná GP 096/2020 zo dňa 29.6.2020 Ing. Miroslavou Hlaváčovou, , paní Emílii
Barančíkovej a p.Štefanovi Barančíkovi bytom Dolná Mariková 64 na dobu dvoch rokov v cene 20,00
€/rok s podmienkou zachovania pešieho prechodu cez parc. KNC 613/4 orná pôda , pre užívateľov rod.
domu s.č.73 a umožnenie vybudovania kanalizačnej prípojky na parc. KNC 613/4 k rod. domu s.č. 73.
Dôvodom prenájmu pozemku formou osobitého zreteľa je, že sa jedná o pozemok malej výmery,
žiadatelia ho užívajú 30 rokov.
konštatuje,
že v GP č. 096/2020 je parc. KNC 1985/14, 1985/15 vedená s kódom využitia 11, t.j. vodný tok.
Prevod a prenájom nehnuteľností bude možné uskutočniť až po vydaní rozhodnutia v pochybnosti,
či ide o vodný tok, ktorý vydá Okresný úrad Pov. Bystrica .

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 204/2020
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce formou osobitného zreteľa v zmysle § 9 odst. 8
písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnkov,
vedeného na liste vlastníctva č. 2601, nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková, parcela č.
KNC 2560/2, trvalý trávnatý porast, o zábere 137 m2, zameraná geometrickým plánom
č.17/2020, vyhotoveného Ing. Haníncom Vladimírom zo dňa 25.02.2020, Mgr. Vladimírovi
Martikáňovi a manž. Adriáne, v cene 8,81 €/m2, k cene bude pripočítaná aj cena za
vyhotovenie Znaleckého posudku 50 €.
Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že pozemok je malej výmery, žiadatelia
ho užívajú ako prislúchajúci pozemok k parc. KNC 2562, na ktorom majú postavený rodinný
dom s.č. 612.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 205/2020
---------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena
Uzatvorenú podľa § 151 p Občianskeho zákonníka medzi:
Stredoslovenská distribučná .a.s.Žilina
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Žilina
V zastúpení :
JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne na základe plnej moci
IČO:
3644215
DIČ:
2022187453
IBAN:
SK44 0200 000 002 4355 0551
ako oprávnený z vecného bremena
a
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková
V zastúpení:
Ing. Peter Šujak, starosta
IČO:
00317152
DIČ:
2020684655
ako povinný z vecného bremena
týkajúcu sa práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúce v práve uloženia inžinierskych
sietí (podzemného elektrického vedenia VN) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a.s. za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom
v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemkoch v k.ú. Dolná Mariková, vedených na LV č. 809,
2601:
parc.č. KNC 11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4852 m2
parc. č.KNC 79/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1343 m2
parc. č. KNC 79/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2
parc.č. KNC 79/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1115 m2
parc.č. KNC 79/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 553 m2
parc.č. KNC 621/4, záhrada o výmere 54 m2
parc.č. KNC 622/5, zastavaná plocha o výmere 216 m2
parc.č. KNC 622/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2
parc.č. KNE 56, ostatná plocha o výmere 1431 m2
parc.č. KNE 368, ostatná plocha o výmere 1942 m2
parc.č. KNE 559, ostatná plocha o výmere 29 m2
parc.č. KNE 810/1, vodná plocha o výmere 4803 m2

parc.č. KNC 895/1, ostatná plcoha o výmere 997 m2
parc.č KNC 4057, orná pôda o výmere 9590 m2
parc.č. KNC 4164/1, ostatná plocha o výmere 456 m2
zameraných geometrickým plánom č. 206-05/2029 vypracovaným spoločnosťou GEODEZIA Žilina,
a.s. dňa 20.02.2020 ohľadom realizácie stavby:“Dolná Mariková stred zahustenie TS pri OU
a vyvedenie výkonu pre obec.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.

Uznesenie č. 206/2020
---------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Ivana Nemčíka, Zuzany Nemčíkovej Dolná Mariková 211, Miloša Pleška Podvažie 168,
Považská Bystrica, Lucie Pleško Rozkvet 2032/67 Považská Bystrica, o osvedčenie vlastníctva
nehnuteľnosti – parciel uvedených v žiadosti.
nesúhlasí
s vydaním osvedčenia o vydržaní parcely KN-C 901/4 ( KN-E 334 ) z dôvodu:
Vznikom vlastníckeho práva titulom vydržania zo strany žiadateľa Ivan Nemčík a spol, sú dotknuté
oprávnené záujmy obce, keďže sa jedná o pozemok v strede obce, ktorý bol dlhodobo (viac ako 60
rokov) využívaný ako autobusová zastávka či otoč pre autobusy, ako aj odstavná plocha pre osobné
autá a v neposlednom rade v zimnom období slúži tento priestor aj ako otoč pre autá vykonávajúce
údržbu miestnych komunikácii. Navyše z obsahu žiadosti o osvedčenie zo dňa 5.11.2020 vyplýva, že
na dotknutých LV sú zapísaní aj ďalší podieloví spoluvlastníci, ktorí môžu prípadne majú svojich
právnych nástupcov.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 207/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť Ing. Mária Barančíka Hatné 210, Františka Barančíka Dolná Marikvová 757, Jaroslava
Barančíka Dolná Mariková 620, Mgr. Jaroslava Hašana Stred 48/13 Považská Bystrica, Heleny
Markuličovej Rozkvet 2003/11 Považská Bystrica, Juraja Marka Stred 1646 Považská Bystrica

o poskytnutie ochrany Obce v zmysle § 5 Zákona č. 40//1964, o zachovanie prístupovej cesty
a práva prechodu a prístupu k ich nehnuteľnostiam, do ktorého zasiahol p. Ondrej Kucej
súhlasí
aby starosta obce uvedenú žiadosť riešil prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr.
Jankoviechovej, ktorá zabezpečuje obci právne služby

Uznesenie č. 208/2020
----------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 209/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočtové provizórium na rok 2021
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 210/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora CREDIT AUDIT s.r.o Bratislava týkajúcu sa účtovnej závierky
Obce Dolná Mariková k 31.12.2019.

Uznesenie č. 211/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora CREDIT AUDIT s.r.o Bratislava týkajúcu sa Konsolidovanej
účtovnej závierky Obce Dolná Mariková k 31.12.2019.

Uznesenie č. 212/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Dolná Mariková za rok 2019.

Uznesenie č. 213/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o neschválení žiadosti na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci
Dolná Mariková“, predmetom ktorého bolo vybudovanie kompostárne, nákup techniky
a kompostérov.

berie na vedomie
informáciu starostu obce o príprave Žiadosti na Environmentálny fond na poskytnutie
kompostérov, štiepkovača a mulčovača

Uznesenie č. 214/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu p. Petronele Rágulovej vo výške 400 € za práce súvisiace s prípravou monografie
Obce Dolná Mariková
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 215/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Jany Gachovej na 1. polrok 2021

Uznesenie č. 216/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o povinnosti likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu
a kuchynského odpadu
berie na vedomie
cenovú ponuku firmy Inta s.r.o., ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu
zo školskej jedálne, na zabezpečenie likvidácie tohto druhu odpadu v rámci obce

Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 217/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Návrh poslancov :
- aby sa v rozpočte obce pre rok 2021 uvažovalo s možnosťou:
a.) prípravy pre vybudovanie mostu s nosnosťou do 3,5 t v časti Adámkovce
b.) rekonštrukcie miestneho rozhlasu
c.) zakúpenie pracovnej prívesnej plošiny
- preverenie možnosti zlepšenia bezpečnosti prechodu cez cestu pred predajňou Jednota u
správcu ciest TSK
Informácia starostu obce, že majiteľky Pestovateľskej pálenice, zatiaľ nereagovali na
Uznesenie č.189/2020 zo dňa 9.10.2020 o majetko-právnom usporiadaní pozemku p.č.
855/1.

Uznesenie č. 218/2020
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
z rozpočtu obce Dolná Mariková finančný príspevok vo výške 7 €/ mesiac, na
žiaka materskej školy Dolnej Marikovej, s trvalým pobytom v obci Dolná Mariková.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 219/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
pozemku vedeného na liste vlastníctva č. 809, nachádzajúceho sa v k.ú. obce Dolná Mariková, časť
paracely KNC č. 11 , z ktorej je vytvorená nová parcela č. KNC 11/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 4m2, a novovytvorená parcela č. KNC 11/3 o výmere 13 m2, zastavaná plocha, zamerané
geometrickým plánom č. 206-04/2020 zo dňa 10.02.2020 vyhotovený Geodézia Žilina, v cene: 25
€/m2. Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina

K bodu 8 – záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva o
20.00 hod. ukončil.
V Dolnej Marikovej, 11.12.2020
Návrhová komisia:

.................................
Mudr. Andrej Rosík

Starosta obce:

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

..................................... .................................
Patrik Pecík
Patrik Marciník

