OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ 018 02
Dolná Mariková 18.11.2012

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu Verejného zhromaždenia občanov Dolnej Marikovej, konaného
dňa 18.11.2012 v Kultúrnom dome Dolná Mariková.
Prítomní: viď prezenčná listina

PROGRAM
1. Zahájenie
2. Príhovor starostu
3. Diskusia

Bod 1 – zahájenie
––––––––––––––
Starosta obce Ing. Peter Šujak zahájil verejné zhromaždenie občanov.
Bod 2 – príhovor starostu
–––––––––––––––––––––
Starosta obce informoval prítomných o zrealizovaných akciách v obci.
A/ Rozšírenie verejného osvetlenia – úspora fin. prostr. 30%.
B/ Rekonštrukcia a rozšírenie rozhlasu / nová ústredňa/.
C/ Rekonštrukcia zábradlia.
D/ Rekonštrukcia MŠ II. Etapa, vykurovanie /časť/.
E/ Rekonštrukcia mostu na cintorín.
F/ Rekonštrukcia potoku Martikáňovce.
H/ Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.
CH/ Rekonštrukcia kotolne obecného úradu + systém vykurovania-výmena
radiátorov.
J/ Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu.
K/ Rekonštrukcia priestorov základnej školy, ktoré boli následné dané do správy
základnej školy.
I/
Spracovanie podkladov pre Štátne lesy ohľadom prevodu obecných lesov do
správy a užívania obce.
M/ Spracovanie podkladov pre výstavbu bytovky.
N/ Príprava podkladov k predaju časti domu 479.
V tomto bode starosta informoval občanov aj o pripravovaných akciách.
1/ Rekonštrukcia verejného priestranstva - predpokladaný začiatok prác apríl 2013,
koniec august 2013. Zmluva podpísaná s PPA.
2/ Výstavba nájomného bytového domu 11. B.J. ALEX – prebieha územné a stavebné
konanie a následne spracujeme žiadosti na dotácie a úver. Zároveň prebieha verejné
obstarávanie dodávateľa stavby.
3/ Pokračovanie v rekonštrukcii domu kultúry / výmena okná a podlaha/.
4/ Rekonštrukcia kotolne MŠ podaný projekt na ŽP – envirofond.
5/ Rozšírenie kanalizácie a kalové hospodárstvo ČOV– podaný projekt na ŽP – envirofond.
6/ Rekonštrukcia mostu Besné.
7/ Rekonštrukcia cesty Ficovce.
Ďalej starosta informoval občanov, že v daniach nenastali žiadne zmeny.
V oblasti životného prostredia starosta informoval o separovanom zbere, možnosti využívania
kontajnerov na plasty, sklo, tetrapaky, textil, obuv, papier, možnosti zapožičania
veľkokapacitného kontajnera, odvoz elektro odpadu, čo sa premietne do celkovej ceny
poplatku za komunálny odpad a znižovania čiernych skládok v obci.
Priebežne sa čistí koryto rieky a udržiava sa poriadok na cintoríne.
V oblasti kultúry sa pripravuje:
1/ Stretnutie s najstaršími občanmi
2/ Mikuláš pre deti + Mikulášsky punč pre dospelých.

3/ Posedenie na Silvestra v priestoroch kultúrneho domu.
4/ Marikovský ples.
5/ Zabíjačka.
6/ Pochovávanie basy.
7/ Stavanie mája.
8/ Deň matiek.
9/ Deň detí.
10/ Hody na Petra a Pavla.
11/ Tretí ročník varenia kapustnice
12/ Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke.
13/ Šport – Cyklomaratón Marikovskou dolinou + futbalový turnaj.
V obci je zabezpečená voľnočasová a krúžková činnosť, kde mládež využíva zariadenia
a vybrané priestory / posilňovňa, detské a golfové ihrisko/.
Všetky informácie, ktoré odzneli za Verejnom zhromaždení si občania môžu pozrieť
na informačných tabuliach a na internete na stránke obce.
Bod 3 – diskusia
––––––––––––––
l. Stanislav Blištík: Materská škola- prečo bola opravená z vlastných prostriedkov obce a
nedala sa požiadavka na štát, prečo boli vyradené objekty: kuchyňa,
prečo sa nedala požiadavka na opravu mosta u Kobárov a kto je jeho vlastníkom,
nepočuje rozhlas,
voda z lánov po rekultivácii plaví občanov.
nespokojnosť s tým, že v mieste kde je postavená 14. b.j. malo stáť sedem bytoviek,
prečo nie je možnosť IBV, či má obec územný plán,
preveriť činnosť Hasičského zboru v obci náklady na jeho činnosť,
zmapovanie cintorína
2. Rudolf Barančík: návrh aby občania vložili svoje pozemky do spoločenstva s obcou
a vytýčili hranice so ŠL, ktoré berú peniaze občanom.
3. Ing. Jozef Rosík: hovoril o vzniknutom združení Občianskej kontroly v obci,
nekvalitný KTR, slabá úroveň internetu, ktorý je na nesprávnych rodinných domoch,
slabo zabezpečený vývoz komunálneho odpadu, kontajnery sú len pre niektorých
občanov, ktorí ho dávajú na ČOV,
nespokojnosť s označením hrobových miest, ktoré nie sú zaplatené,
financovanie výstavby fary z obecného rozpočtu, nespokojnosť s pochovaním zosnulých,
/ niektorí majú obrad v kostole, niektorí na cintoríne/,
znečisťovanie životného prostredia, vývoz odpadu v časti Kohútovce,
prečo nie je fitnescentrum všetkých ľudí, prečo sa slabo využíva školský areál,
viac činnosti v oblasti kultúry a športu, slabá úroveň hasičského zboru.
4. Ján Siažik : prečo nie je možnosť obecného vodovodu z časti Lamošovce, ako je
to s vysporiadaním futbalového ihriska.
5. Vojtech Revák: prečo sa platí za odpojenie KTR, prečo nemá naraz všetky lístky
na vývoz komunálneho odpadu,

Urbár pri odvoze dreva poškodil cestu.
Na základe čoho došlo k vydržaniu podielov v Urbári.
6. Jozef Polník: odpredaj pozemku u Adámkov, zlý geometrický plán,
prečo sa neurobila cesta až po jeho rodinný dom,
prieskumné vrty na vodu sa robili bez projektu.
7. Jozef Habáň: spýtať sa ako je to s vrtmi na Uzkátline.
K uvedeným diskusným príspevkom sa vyjadril starosta obce:
1. - Požiadavka o Dotáciu na riešenie havarijného stavu bola opakovane podávaná
na Ministerstvo financií aj na Ministerstvo školstva, následne Ministerstvo školstva
vyradilo novým usmernením našu žiadosť zo zoznamu.
- Prečo obec nedala žiadosť na opravu Kobárovského mostu : vzhľadom na časový
odstup neviem presne odpovedať, vlastníctvo mostu preverím. / Po preverení - most je
vo vlastníctve obce/.
- V rekonštrukcii respektíve doplnení a výmene reproduktorov obecného rozhlasu
budeme pokračovať priebežne v roku 2013.
- Momentálne nie je v možnostiach obce zabezpečiť odvodnenie a odkanalizovanie
Lánov .
- Obec má obmedzené možnosti na poskytnutie pozemkov pre výstavbu IBV, vzhľadom
na vlastnícke vzťahy k potenciálnym pozemkom.
- Obec má schválený platný územný plán ešte z roku 1996.
- Do Dobrovoľného hasičského zboru sú vkladané z rozpočtu obce najnutnejšie
financie na prevádzku auta, budovy, členské príspevky. Zároveň bola prevedená
generálna oprava PPS 12.
- Zmapovanie cintorína – Pasportizácia bola prevedená ešte v roku 2007.
2. - Toto je požiadavka v praxi nerealizovateľná okrem iného aj vzhľadom na rozdrobenosť
pozemkov a vlastníckym vzťahom k nim.
3 .- Vzhľadom na vek zariadenia a vysoké náklady na prevádzku TKR, obec nemôže
vytvárať stratu na úkor súkromných užívateľov.
- Internet je v prevádzke súkromnej firmy, s ktorou má každý odberateľ zmluvný
vzťah a je to potrebné riešiť individuálne.
- Osadenie antén je taktiež plne v kompetencii prevádzkovateľa.
- Pripomienka ohľadom vývozu komunálneho odpadu je diskutabilná a myslím si, že
vývoz je zabezpečovaný adekvátne potrebám, čo už bolo prezentované.
- Označovanie nezaplatených hrobových miest je plne transparentné, zákonné, schválené
OZ a v neposlednej rade účelné pre nás ako správcu i pre samotných občanov.
- Na otázku financovania výstavby Fary - je možné preukázať v účtovníctve obce. Obec
má svoju kontrolórku a každoročný audit.
- Vykonávanie cirkevných pohrebných obradov je plne v kompetencii správcu farnosti.
Obec dala k dispozícii Dom smútku, o ktorý sa stará a udržiava ho .
- K vývozu odpadu v časti Kohútovce - čase môjho výkonu funkcie starostu sa odpad do
danej lokality nevyváža a preveriť čo bolo v minulosti, je zložité. K vývozu z minulosti,
preverím, či obecný úrad disponuje vyjadreniami, stanoviskami respektíve povolením. /Po
preverení – obec nevydala v danej veci žiadne stanovisko ani súhlas./

- Kapacity posilňovní sú obmedzené a ich činnosť a harmonogram je riadený ich vedúcimi.
- Školský areál a jeho využívanie je plne v kompetencii riaditeľstva základnej školy, s
ktorým je v prípade potreby vždy možná dohoda.
- Viac činnosti v oblasti kultúry a športu je možno subjektívny pohľad.
- Úroveň činnosti hasičského zboru závisí hlavne od samotných hasičov. Ja som sa
dvakrát pokúšal o zvolanie schôdze, čo sa stretlo s neúspechom a malým záujmom.
4. - Nie je mi známe, že by vodovod od Lamošov bol predmetom zisťovania a prípadného
variantného riešenia.
-Na vysporiadaní pozemku futbalového ihriska obec priebežne pracuje. V septembri 2012
bola opätovne podávaná žiadosť na SPF na odkúpenie časti pozemku.
5. - Odpojenie KTR je v kompetencii prevádzkovateľa Fi Kates.
- Lístky na odpad je možné vybrať na OÚ na dvakrát, vzhľadom na veľký počet
v rámci celej obce.
- Čo sa týka osvedčenia pozemkov LPS – to je vhodné riešiť cez výbor LPS, ktorý zasadá každú prvú stredu v mesiaci v kancelárii starostu. Ten podá k danej veci podrobné
vysvetlenie.
- Cesta medzi Kravice bude po dohode s výborom LPS vyspravená.
6. - Správnosť geometrického plánu je v štádiu preverovania zo strany správy katastra.
- Cesta nebola urobená až po bránu, nakoľko p. Polník nemá vybudovanú
kanalizačnú prípojku, k čomu bol vyzvaný. Pri jej realizácii by došlo k poškodeniu
povrchu uvedeného úseku cesty.
- Ani na jeden vrt nebol vyhotovený projekt t. z. , že ani na vrt pána Polníka.
7. - O vyhotovených vrtoch nie sú na obecnom úrade žiadne podklady, nakoľko to bolo
riešené cez obvodný úrad Považská Bystrica. Výsledky meraní, prípadne záver sa
pokúsime zabezpečiť cez Obvodný úrad Životného prostredia.
Na záver starosta poďakoval občanom za účasť a Verejné zhromaždenie ukončil.

Zapísala: Anna Rosíková
Za obecný úrad
Ing. Peter Šujak, starosta

