OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Č. 5/2014

Dolná Mariková 13.6.2014

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej
konaného dňa 13.6.2014 za prítomnosti poslancov: BC. Jozef Britvík, Ing. Pavol
Fico, František Čelko, Jarmila Huličiaková, Milan Magát, MUDr. Andrej Rosík,
Ján Vlach.
Overovatelia: MUDr. Andrej Rosík, Ján Vlach
Neprítomní: Ing. Anton Martikáň, Pavol Šujak sa ospravedlnili.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Kontrola uznesení
Voľba hl. kontrolóra
Žiadosti
Rôzne

K bodu 1 – kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––
Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 30.5.2014 predniesol starosta
obce. Ku kontrole neboli prijaté žiadne pripomienky.
K bodu 2 – voľba hlavného kontrolóra obce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do výberového konania na hlavného kontrolóra sa prihlásili: Bc. Jozef Britvík,
Ing. Adriána Lokšíková a Ing. Jana Gachová.
K bodu 3 – žiadosti
––––––––––––––––
1. Emília Belásová odpredaj pozemku.
2. Anna Adamčíková žiadosť o prenájom pozemku.
K bodu 3 – rôzne
––––––––––––––
1. Úver na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie a
kotolne na Zdravotnom stredisku.
K vyšiie uvedenému bolo prijaté nsledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 5/2014
–––––––––––––––––––––
1B

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí
OZ zo dňa 30.5.2014

2 CHHB

Obecné zastupiteľstvo
konštatuje
že prihlásení účastníci výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra obce:
Bc. Jozef Britvík, Ing. Adriana Lokšíková
a Ing. Jana Gachová splnili všetky požadované podmienky výberového konania
b e r i e na v e d o m i e
prezentáciu účastníkov výberového konania
schvaľuje
výber hlavného kontrolóra obce, ktorý
bol zvolený tajným hlasovaním, z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných
sedem, Bc. Jozef Britvík sa vzdal hlasovania
za hlavného kontrolóra obce bola zvolená:
Ing. Jana Gachová z počtom 5 tich hlasov,
Bc. Jozef Britvík získal jeden hlas a Ing.
Adriana Lokšíková nezískala ani jeden hlas

HC/1

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku v zmysle § 9a
odst. 8 pís.e zák. 138/91 Zb. prípadu osobitného zreteľa a to pozemku v k.ú. Obce Dolná
Mariková – novovytvorená parc.č. KNC 487/2
zastavaná plocha o výmere 104 m2, vytvorená
z pôvodnej KNE parc. 810/1
dôvod osobitného zreteľa:
ide o prevod pozemku, ktorý susedí s pozemkom, na ktorom stojí rodinný dom vo vlastníctve
žiadateľky
ukladá
obecnému úradu preveriť potrebu vyhotovenia
znalecku posudku

2 HC/2

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer prenájmu majetku Obce Dolná Mariková
v zmysle § 9a odst. 9 písm. c/Zák. 138/91 Zb.

z dôvodu osobitného zreteľa
a to pozemok časť parc. KNC 1767 – zastavaná
plocha o celkovej výmere 174 m2 v k.ú.Obce
Dolná Mariková
dôvod prípadu osobitného zreteľa je:
ide o prenájom pozemku, na ktorom je od roku
1954 postavená hospodárska stavba
ukladá
obecnému úradu vyzvať p. Annu Adamčíkovú
na upresnenie výmery pozemku a doloženie súhlasu jej súrodencov
ukladá
starostovi obce preveriť cenu za prenájom

3H

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čerpanie Municipálneho úveru z Prima
banky a.s. vo výške:
30000 € úprava kotolne na Biomasu bytový dom 14. b.j + 11.-b.j. Dolná Mariková
10000 € rekonštrukcia miestnej komunikácie
hlasovaním : z celkového počtu 9 tich poslancov
bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil

Overovatelia:

Zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo:
Ing. Peter Šujak, starosta

