OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
-----------------------------------------------------------------Č.3/2017
Dolná Mariková 26.5.2017
ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.5.2017 za prítomnosti poslancov: MUDr. Andrej Rosík, Emil Cibulčík,František
Čelko, Ing.Jozef Kršík, Stanislav Melicherík, Ján Vlach, Mgr.Viera Žilinčíková.
Neprítomní: Milan Magát, Pavol Šujak sa ospravedlnili.
Overovatelia: MUDr. Andrej Rosík, František Čelko.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola uznesení
VZN o pripojení na verejnú kanalizáciu
Stanovisko hl. kontrolóra obce k ZÚ
Záverečný účet Obce Dolná Mariková
Poplatky na pohrebisku v obci
Žiadosti
Rôzne

K bodu 1 – kontrola uznesení
--------------------------------------Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 24.2.2017 a 7.4.2017
predniesol starosta obce. Ku kontrole neboli prijaté žiadne pripomienky.
K bodu 2 – VZN o pripojení na verejnú kanalizáciu
-----------------------------------------------------------------Pracovníčka obce predložila Návrh VZN o pripojení na verejnú kanalizáciu,
ktorý bol zverejnený dňa: 8.5.2017 na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.
K bodu 3 - stanovisko hlavného kontrolóra obce k
Záverečnému účtu Obce Dol. Mariková za rok 2016.
------------------------------------------------------------------Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Gachová predložila stanovisko k
Záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2016
K bodu 4 – Záverečný účet obce za rok 2016
---------------------------------------------------------Pracovníčka obce preložila Návrh Záverečného účtu Obce Dolná
Mariková za rok 2016, ktorý bol zverejnený dňa: 5.5.2017.
K bodu 5 – poplatku na pohrebisku
-----------------------------------------------Pracovníčka obce predložila Návrh Poplatkov na pohrebisku v obci
K bodu 6 – žiadosti
-------------------------1. Ján Melicherík a spol žiadosť o odvodnenie cesty a pozemkov
nad rodinnými domami a zaústenie do potoka Marikovka.
2. Jozef Revák žiadosť o odsúhlasenie zmluvy o zriadení vecného
bremena.
3. Jozef Revák žiadosť o odpredaj pozemkov: KN-C 762/1 ako diel 1
o výmere 46 m2,
KN-C 462/1 ako diel 6 o výmere 6 m2
KN-C ako diel 7 o výmere 12 m2,
KN-c 313/24 o výmere 30 m2.
4. Slovenský zväz chovateľov žiadosť o príspevok na rok 2017.
5. Radoslav Daniž a Katarína Sláviková zastavovacia štúdia.
6. Peter Slávik žiadosť o stanovisko obce k dodatočnému stavebnému

povoleniu ČOV.

1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 7 – rôzne
---------------------Majetkové priznanie: Ing. Peter Šujak, PhDr. Zuzana Zemančíková,
Mgr. Ivana Markovičová, Ing. Jana Gachová.
Informácia starostu obce o podaní žiadosti na výstavbu Multifunkčného
ihriska.
Informácia starostu obce o rekonštrukcii prístrešku pri DK.
Informácia starostu obce o Marikovských slávnostiach a varení
kapustnice.
Návrh poslanca M. Magáta na rekonštrukciu MK pod Krápkou.

K vyššie uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 3/2017
--------------------------------1B

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí
OZ zo dňa 24.2.2017 a 7.4.2017

2 HD

3B

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ VZN Obce Dolná Mariková č.1/2017o pripojení
na verejnú kanalizáciu a o vypúšťaní odpadových
vôd
b/ poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v sume 0,9173 €/m3 s účinnosťou od
21.04.2017, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomných sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu a hospodáreniu Obce Dolná Mariková
za rok 2016

4H

5H

6 BCD/1

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet Obce Dolná Mariková a celoročné
hospodárenie obce za rok 2016 bez v ý h r a d
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich bolo prítomnych
sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výšku poplatkov na pohrebisku v Obci Dolná
Mariková /nájom za hroby, vytvorenie nových
hrobových miest, urnové miesto/ na dobu 10 tich
rokov, podľa priloženého cenníka hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítomných
sedem, všetci hlasovali
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť p. Jána Melicheríka a spol o odvodnenie cesty

a pozemkov nad rodinnými domami a zaústenie do
potoka Marikovka
súhlasí
aby starosta preveril majetkové pomery na
uvedenom úseku cesty
ukladá
stavebnej komisii obhliadku miesta

6 H/2

6 H/3

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p . Jozefa Reváka o vydanie súhlasu
na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie inžinierskych sieti na
pozemkoch p.č. KN-E 895/1, 898,810/1, podľa
GP č. 85/2016 vyhotoveného Ing. Petrom
Liškom, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomych sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer odpredaj pozemkov obce formou osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e / 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov p. Jozefovi Revákovi
bytom Dolná Mariková 746. Jedná sa o pozemky vedené
na liste vlastníctva č. 2601, vo vlastníctve Obce Dolná Mariková
v katastri Obce Dolná Mariková: p.č.KNE 978, ostatná plocha
o zábere 30m2 ako diel 1, do novovytvorenej parc.č.313/24
ako zastavaná plocha o celkovej výmere 30 m2, zameraná
GP č. 83/2016, vyhotoveného Ing. Petrom Liškom zo dňa
13.03.2017, dôvodom na odpredaj formou osobitného zreteľa, že
žiadateľ pozemok dlhodobo užíva, má na ňom vybudovanú
studňu a pozemok je malej výmery
p.č.KNE 442, ostatná plocha o zábere 46 m2, ako diel do
novovytvorenej p.č.KBC 762/1 zastavaná plocha o celkovej výmere
259 m zameraná GP č. 84/2016, vyhotoveného Ing. Petrom Liškom
zo dňa 22.03.2017, dôvodom na odpredaj formou osobitného
zreteľa je, že pozemok je malej výmery, tvorí súčasť dvora pri
dome s.č. 111,ktorý je vo vlastníctve žiadateľa
p.č. KNE 522, ostatná plocha o zábere 6 m2 ako diel 6 do novovytvorenej p.č. KNC 762/1 zastavaná plocha o celkovej výmere
259 m2, zameraná GP 84/2016, vyhotoveného Ing. Petrom Liškom
zo dňa 22.03.2017, dôvodom na odpredaj formou osobitného
zreteľa je, že pozemok je malej výmery, tvorí súčasť dvora pri
dome s.č. 111. ktorý je vo vlastníctve žiadateľa
p.č.KNE 522, ostatná plocha o zábere 12 m2, ako diel 7 do

novovytvorenej p.č. KNC 766/1 záhrada o celkovej výmere
165 m2, zameraná GP č. 84/2016, vyhotoveného Ing.
Petrom Liškom zo dňa 22.03.2017, dôvodom na odpredaj
formou osobitného zreteľa je, že pozemok je malej výmery,
tvorí súčasť dvora k domu s.č. 111. ktorého je vlastníkom
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo prítom
ných sedem, všetci hlasovali za
zámer odpredaja pozemkov bol schválený 3/5 väčšinou
poslancov

H/4

6 H/5

6 E/6

7 BC/1

7 B/2

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
príspevok SZCH vo výške rozpočtu /500 €/, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomych sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zastavovaciu štúdiu pre novostavbu rodinného domu
p. Kataríny Slávikovej a Radovana Daniža na pozemk
p.č. 313/23, hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomnych sedem, všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí s vybudovaním ČOV p. Petrovi Slávikovi
na poz.par.č. KNC 1075, ktorý je vo vlastníctve obce,
nakoľko stavba ČOV nie je v súlade so záujmom obce
a na susedných pozemkoch je plánovaná IBV
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
v termíne podané majetkové priznania: Ing. Petra
Šujaka, PhDr. Zuzany Zemančíkovej a Mgr. Ivany
Markovičovej, Ing. Jany Gachovej
ukladá
komisii vypracovanie správy k podaným
majetkovým priznaniam
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o podaní
žiadosti na vybudovanie Multifunkčného
ihriska pri materskej škole poz.p.č.KNC 11

7 B/3

7 B/4

7 BC/5

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce na rekonštrukciu
prístrešku pri DK
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o Marikovských
slávnostiach a varení kapustnice
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
návrh poslanca M. Magáta na rekonštrukciu
MK pod Krápkou
ukladá
starostovi obce vypracovať rozpočet na rekonštrukciu
MK pod Krápkou

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

Zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo
Ing. Peter Šujak, starosta

