OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Č. 1/2016

Dolná Mariková 19.2.2016

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej konaného
dňa 19.2.2016 za prítomnosti poslancov: Emil Cibulčík, František Čelko, Milan Magát, Stanislav Melicherík, Pavol Šujak, Ján Vlach, Mgr. Viera Žilinčíková a hostí: JUDr. Anna Kubovičová,
Lýdia Bašková, Peter Plšíčík, Tatiana Plšičíková, Anna Adamčíková, Jozef Gacho, Ing. Štefan
Šibík.
Neprítomní: MUDr. Andrej Rosík a Ing. Jozef Kršík sa ospravedlnili.

Overovatelia: Emil Cibulčík, Pavol Šujak

P R O G R AM
1. Kontrola uznesení
2. Návrh rozpočtu Obce Dolná Mariková na roky
2016-2018
3. Návrh rozpočtu Základná škola Dolná Mariková
na roky 2016-2018
4. Žiadosti, sťažnosti
5. Rôzne

K bodu 1 – Kontrola uznesení
---------------------------------------Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2015 predniesol starosta obce.
Ku kontrole neboli prijaté žiadne pripomienky.

K bodu 2 – Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018
-------------------------------------------------------------------Návrh rozpočtu Obce Dolná Mariková predložila pracovníčka obce.

K bodu 3 – Návrh rozpočtu ZŠ na roky 2016-2018
-----------------------------------------------------------------Návrh rozpočtu Základnej školy Dolná Mariková predložila pracovníčka školy.

K bodu 4 – žiadosti, sťažnosti
---------------------------------------1. Mária Šulháňová Horná Mariková 149 žiadosť o ukončenie nájmu.
2. SZCH Dolná Mariková žiadosť o sponzorský príspevok.
3. Jozef Revák Dolná Mariková 746 žiadosť o odpredaj pozemku.
4. Martin Belás Rozkvet 2031/60-4 Pov.Bystrica žiadosť o zmenu zastavovacej štúdie.
5. Milan Dzurdzík Dolná Mariková 695, žiadosť o predĺženie povolenia.
5. Oľga Miková Dolná Mariková, žiadosť o stanovisko.
6. DHZ Dolná Mariková žiadosť o vyradenie nadbytočnej techniky.

K bodu 5 – rôzne
----------------------1. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov parcela č. 210/504.
2. Informácia Ing. Štefana Šibíka o hospodárení v Obecných lesoch.

3. Informácia starostu obce o obecnom plese.
4. Informácia starostu obce o vyhodnotení obce Dolná Mariková NiSR
za rok 2015.
5. Miroslav Hladký informácia o ukončení nájmu v 14. bytovke .

6. Ing. Jana Gachová kontrolór obce informácia o kontrolnej činnosti.
7. Informácia starostu obce o Petropavlovských hodoch.
8. Informácia starostu obce o výzve na telocvične.

K vyššie uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1/2016
---------------------------------1

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ
zo dňa 11.12.2015

2H

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh rozpočtu Obce Dolná Mariková
na roky 2016-2018, hlasovaním: z celkového
počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem,
všetci hlasovali za

3H

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh rozpočtu Základnej školy Dolná Mariková
na roky 2016-2018, hlasovaním: z celkového počtu
9 tich poslancov bolo prítomných sedem, všetci
hlasovali za

4 BIH/1

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť p. Šulháňovej o ukončenie nájmu v budove
p.č. 149, nájom končí ku dňu 31.3.2016
nesúhlasí
s odkúpením reštauračného zariadenia
schvaľuje
spôsob prenájmu uvolnených priestorov v budove
s.č. 149 formou verejnej obchodnej súťaže, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za

4 H/2

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
príspevok SZCH vo výške:500 €, hlasovaním: z celkového
počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem, všetci
hlasovali za

4 D/3

4 H/4

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so žiadosťou p. Reváka o odkúpenie pozemkov
p.č. KN-E 442 a KN-E 522,v k.ú. Dolná Mariková,
po doložení súhlasov p. Palíka a spoluvlastníkov
susedných pozemkov, formou osobitného zreteľa,
z dôvodu, že sa jedná o pozemok malej výmery,
ktorý obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh,
cena bude stanovená na ďalšom zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuj e
žiadosť p. Martina Belása o zmenu zastavovacej štúdie
Územného plánu Obce Dolná Mariková, p.č.474, hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných
sedem, všetci hlasovali za

4 H/5

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Dzurdzíka o predĺženie povolenia na parkovanie
p.č. 3457/1 na dobu 5 tich rokov do 11.2.2021, za pôvodných podmienok, hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem,
všetci hlasovali za

4 H/6

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účel využitia pozemkov na zastavanie parciel
KNC 2279/2, KNC 2282/1, KNC 2282/2, v k.ú. Dolná
Mariková zameraných GP 49/15, nakoľko uvedené
parcely sú susednými pozemkami, na ktorých má p. Miková
postavený rodinný dom a v budúcnosti by chcela na uvedených parcelách postaviť hospodárske budovy , hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem,
všetci hlasovali za

4 H/7

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť DHZ Dolná Mariková o vyradenie nadbytočnej
techniky PPS 12 rok výroby 1969, hlasovaním: z celkového
počtu 9 tich poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za

5 H/1

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemku v k.ú.
Dolná Mariková parc.č. č. 210/504 orná pôda o celkovej
výmere 37 m2 a to odkúpením podielu 2/3 Ľudovíta Bašku
a Lýdie Baškovej a podielu 1/12 Petra Plšičíka a Tatiany
Plšičíkovej, vedených na liste vlastníctva č. 2667, pre vlastníka
Obec Dolná Mariková
Cena za m2 bude predložená na ďalšie zasadnutie OZ
Spoluvlastník pozemku Peter Plšičík a Tatiana Plšičíková uviedli,
že svoj podiel 1/12 v pozemku KNE 210/504 odpredajú v
prospech obce za 1 €, ak bude cena iná , budú akcetpovať
navrhnutú cenu
b/ p.Bašková podmienila odpredaj svojho podielu 2/3 v
parc. KNE 210/504 orná pôda, vysporiadaním vlastníckych
vzťahov parcely č. 209/504, ktorá je pokračovaním
komunikácie a to odpredajom podielov vedených na liste
vlastníctva č. 3896. Jedná sa o podiel
1/72 Antónie Štencovej, podiel 1/72 Veroniky Ondrišíkovej,
podiel 1/72 Márie Harvánkovej, podiel 1/18 a podiel 1/72 Anny
Adamčíkovej, pre vlastníka Obec Dolná Mariková
c/ Obecné zastupiteľstvo podmienku akceptuje s tým, že
sa musí jednať o vzájomnú dohodu, t.z. kúpnopredajné
zmluvy sa nachystajú s tým, že nebudú vysporiadané
aj ostatné podiely vo vyššie uvedených parcelách
d/ v prípade ďalšieho usporiadania pozemkov parc.
KNE 210/504, 209/504 v k.ú. Dolná Mariková, Obec
Dolná Mariková odkúpi zvyšné podiely

5 BD/2

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu Ing. Štefana Šibíka o hospodárení v Obecných
lesoch za rok 2015 ako aj plán činnosti na rok 2016
súhlasí
s tým , že výškou odmeny za hospodára v obecných lesoch sa bude OZ zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí

5 B/3

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o vyhodnotení Národného
informačného strediska SR a.s. za rok 2015 kde bola Obec
Dolná Mariková vyhodnotená ako Obec s predpokladom
stabilného rozvoja /37,7% obcí z 2926 obcí/

5 BD/4

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu, že p. Miroslav Hladký ukončí nájom 14.bytovom
dome/ výstavba RD /
súhlasí
aby obec oslovila potecionálnych žiadateľov o byt

5 B/5

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu hl. kontrolóra obce Ing. Jany Gachovej o kontrolnej činnosti

5 B/6

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o spolupráci pri organizovaní
Petropavlovských slávností s Obcami Hatné a Klieština

5 B/7

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o výzve na opravu telocvične
Poslanci OZ prevedú obhliadku priestorov ZŠ

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

Zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo:
Ing. Peter Šujak, starosta

