OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
č. 5/2011

Dolná Mariková 22.9.2011

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej
konaného dňa 22.9.2011 za prítomnosti poslancov: Ing. Pavol Fico, Milan
Magát, MUDr. Andrej Rosík, Ing. Anton Martikáň, Pavol Šujak, Ján Vlach
Bc. Jozef Britvík, František Čelko
Neprítomný: Anton Lamoš sa ospravedlnil.
Overovatelia: Bc. Jozef Britvík, František Čelko

PR O G RAM
1. Kontrola uznesení
2. Ţiadosti
3. Rôzne

K bodu 1 – kontrola uznesení
----------------------------------Kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 24.6.2011 predniesol starosta
obce. Ku kontrole neboli prijaté ţiadne pripomienky.
K bodu 2 – ţiadosti
-----------------------1. Anna Rumanová ţiadosť o povolenie na poloţenie potrubia vodovodnej prípojky
do výkopu pre kanalizácii pri ZŠ.
2. MVDr. Silvia Balušíková ţiadosť o opätovné prejednanie stanoviska obce k uloţeniu
NN prípojky pre RD.
3. Ing. arch. Michal Kovalík ţiadosť o vyjadrenie ku konaniu vo veci vydania územného
rozhodnutia.
4. Poľovnícke zdruţenie „Poľana“ Dol. Mariková ţiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve
Obce Dolná Mariková za účelom výkonu poľovníctva na týchto pozemkoch r.2013-2022.
5. Ing. Mária Demitrová ponuka pracovnej sily.
6. MONDEZ Ţilina ţiadosť o vyjadrenie zástupcu vlastníkov dotknutých nehnuteľností za
účelom : Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec.
7. Boţena Jurkeníková ţiadosť o sociálnu výpomoc.
8. Ing. Mário Zváč ţiadosť o odkúpenie pozemkov.
9. Monika Kujanová ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
K bodu 3 - rôzne
---------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Správa predsedu stavebnej komisie.
ÚRSO Ba výška poplatku za čistenie fekálii pre rok 2012
Označenie hrobových miest.
Bytový dom výber na projektovú dokumentáciu.
Informácia starostu o projekte na úpravu verejného priestranstva.
Návrh starostu na zakúpenie novej rozhlasovej ústredne.
Informácia starostu o oprave MŠ
Predaj Domu sluţieb.
Cezhraničná spolupráca.
K vyššie uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 5/2011
-------------------------------------------------------------------

1A
2 A/1

2 FCD/2

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
kontrolu uznesení prijatých na zasadnutí
OZ zo dňa 24.6.2011
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
ţiadosť p. Anny Rumanovej o povolenie
na poloţenie potrubia vodovodnej prípojky
do výkopu pre kanalizáciu pri ZŠ, realizácia
tejto ţiadosti bude aktuálna, keď bude pokračovať
výstavba kanalizácie v tejto časti obce
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje
a/ stavebník p. MVDr.Balušíková predloţila spracovanú
projektovú dokumentáciu na vybudovanie NN prípojky
uloţenej v zemi parc. KNC 801/1 z jestvujúceho stĺpa
osadeného pri RD Š. Šulavíka. Uvedená trasa nebola
pred vyhotovením projektu odsúhlasená Obcou Dolná
Mariková ani starostom obce. Stavebná komisia neodporučila uvedenú prípojku realizovať podľa tohto projektu.
b/ u k l a d á
obecnému úradu a stavebnej komisii preveriť moţnosť
napojenia plánovanej novostavby RD zo stĺpa na parc.
č. KNC 801/1 umiestneného nad pozemkom J. Jurkeníka.
c/ v prípade , ţe alternatíva napojenia uvedená v tomto
uznesení ako b/ nebude moţná,
d/ s ú h l a s í
s vybudovaním NN prípojky podľa vyhotovenej projektovej
dokumentácie zo stĺpa pri Š. Šulavíkovi s tým, ţe NN kábel
bude uloţený v chráničke v min. hĺbke 120 cm

2 F/3

Obecného zastupiteľstvo
konštatuje
a/ umiestnenie stavby záhradného domčeka na p.č. KNC 869
nie je v súlade s Územným plánom obce Dolná Mariková

b/ parc. KNC 860/1 je vedená ako miestna komunikácia,
ktorá slúţi aj ako prístup na parc. KNC 869

2 DEG/4

2 A/5
2 D/6

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zvolaním Valnej hromady vlastníkov pozemkov poľovného revíru
schvaľuje
prenájom pozemkov Obce Dolná Mariková podľa príloh v
celkovej rozlohe163,55 ha, poľovníckemu zdruţeniu
„Poľana“ Dolná Mariková za účelom výkonu práva poľovníctva
v rokoch 2013 – 2022. Minimálna cena za prenájom poľovných
pozemkov Obce musí byť v súlade s cenou stanovenou Zákonom
č. 274/2009 Z.z.
p o v e r u j e - splnomocňuje
starostu obce zastupovaním obce pri Valnej hromade
vlastníkov pozemkov tvoriacich poľovný revír a pri procese
uzatvorenia nájomných zmlúv
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných 8 všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
ponuku pracovnej sily Ing. Demitrovej Márie,
v prípade potreby ju obec osloví o spoluprácu
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
a/ s výstavbou „ZA –2891 Dolná Mariková – stred :
Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“
spoločnosti Mondéz, s.r.o. Ţilina, v zastúpení Stredoslovenská energetika, Ţlilna
za týchto podmienok:
- zabezpečiť súhlasy všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov
- vedenie od novovybudovanej trafostanice na parc. č. KNC 850
k jestvujúcej NN sieti realizovať vzdušným vedením
- v mieste kriţovania vedenia VN kábla s miestnou komunikáciou
parc. č. KNE 382 osadiť oceľovú chráničku v priemere 400 mm,
v dĺţke 6000 mm pre potrebu vedenia verejnej kanalizácie
- v pozdĺţnej trase vedenia VN kábla v miestnej komunikácii
parc. č. 3994/1, 3994/2, 4019/1 uloţiť kábel tak, aby bolo moţné v
budúcnosti osadenie ďalších inţinierskych sietí bez obmedzení zo
strany energetiky
- bezprostredne po ukončení prác uviesť miestnu komunikáciu do
pôvodného stavu
b/ so vstupom na pozem. parc.č. KNE 3994/1,368,382,398, KNC 852
KNE 3994/2
v súvislosti so stavbou „ZA –2891 Dolná Mariková- stred : Zahustenie

TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ spoločnosti Mondéz
s.r.o. Ţilina

2 E/7

2 F/8

2 A/9
3 A/1
3 E/2

3 E/3

4 AE/4

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ţiadosť o sociálnu výpomoc pre p. Boţenu Jurkeníkovú
vo výške: 300 € hlasovaním: z celkového počtu 9 tich
poslancov bolo prítomných 8 všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje
ţe k vydaniu predbeţného súhlasu na odpredaj pozemkov
parc. 2793,2783,2786
je potrebné predloţiť na Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Marikovej súhlasy evidovaných uţívateľov alebo
ich dedičov, ako aj súhlasy uţívateľov, vlastníkov
priľahlých pozemkov
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
prijatie p. Moniky Kujanovej do zamestnania na miesto
učiteľky v MŠ
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
správu predsedu stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poplatok za čistenie fekálii pre rok
2012 vo výške: 0,89 €/m3 hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných 8 a všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
označenie hrobových miest, na ktoré nie je
uzatvorená nájomná zmluva hlasovaním:
z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných 8 všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o výbere dodávateľa

na vyhotovenie Projektovej dokumentácie
na 11 bytový dom víťaz Fy ARD PROJEKT
schvaľuje
Zastavovaciu Štúdiu : Bytový Dom Allex 11.B.J.
Dolná Mariková
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov
bolo prítomných 8 všetci hlasovali za

5 A/5

6 E/6

7 AE/7

8 E/8
9 E/9

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d om i e
informáciu starostu obce o priebehu
prípravy Projektu na úpravu verejného priestranstva
výber dodávateľa je verejnou súťaţou
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zakúpenie novej rozhlasovej ústredne na OÚ
do kona roku 2011, hlasovaním: z celkového
počtu 9 tich poslancov bolo prítomných 8
všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o oprave
materskej školy – havárijneho stavu
shvaľuje
aby finančné prostriedky z Rezervného fondu
boli pouţité na beţné výdavky vzniknuté
havárijnou situáciu v materskej škole:
oprava atiky, strechy, výmena okien, schody a maľovanie
hlasovaním: z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných 8 všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckeho poddielu obce v Dome
sluţieb p.č. 479 hlasovaním: z celkového počtu
9 tich poslancov bolo prítomných 8 všetci hlasovali za
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ predloţenie ţiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR –ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu
„KOMPOSTUJEME ČO SA DÁ – zavedenie systému
efetívnej separácie BRO v slovensko – českom pohraničí“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným Programom hospodárskeho a sociálnaho rozvoja

obce
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP,
c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na propjekt t.j. vo výške 6 899,05 eur
hlasovaním z celkového počtu 9 tich poslancov bolo
prítomných 8 všetci hlasovali za
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Za obecné zastupiteľstvo:
Ing. Peter Šujak, starosta

