ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného dňa
05. apríla 2013 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Hornej Súči.
__________________________________________________________________________
Prítomní

Ing. Juraj
Ing. Miroslav
Milan
Ing. Marián
Ivan
Augustín
Ing. Alojz
Milan
Pavol
Ing. Katarína
Margaréta

Neprítomní a ospravedlnení:

ONDRAČKA
ČAPÁK
ČIČÁK
GUGA
KAKO
ŠTEFÁNEK
ŠVAJDA
VRBA
ZEMANOVIČ
ORSÁGOVÁ
DOHNANOVÁ

starosta obce
člen OZ
člen OZ
člen OZ
člen OZ
člen OZ
člen OZ
člen OZ
člen OZ
hlavný kontrolór obce
zapisovateľka

:

Jozef Mrázik, zástupca starostu obce
Štefan Buček, člen OZ

Rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných
poslancov a občanov starosta obce Ing. Juraj Ondračka. Konštatoval, ţe je prítomných 8
poslancov z toho dvaja ospravedlnení – Jozef Mrázik a Štefan Buček.
Písaním zápisnice poveril Margarétu Dohnanovú. Súčasne navrhol pracovné komisie.
Overovateľov navrhol Ing. Alojza Švajdu a Pavla Zemanoviča, skrutátorov Ing. Miroslava
Čapáka a Ing. Mariána Gugu, do návrhovej komisie navrhol Ivana Kaku, Augustína Štefánka
a Milana Vrbu.
K predloţeným návrhom neboli vznesené ţiadne pripomienky ani doplnky. Poslanci hlasovali
o všetkých pracovných komisiách, overovateľoch a skrutátoroch jednohlasne.
Ďalej starosta predloţil na schválenie návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Kde sa jednalo o bod „Odpredaj obecného pozemku.“ Vysvetlil, ţe sa jedná o odpredaj
pozemku, ktorý sa schvaľoval na decembrovom Obecnom zastupiteľstve v r. 2012 rodine
Čechovskej. A musí sa zrušiť uznesenie zo dňa 14. decembra 2012 a schváliť nové uznesenie.
Keďţe k programu neboli kladené ţiadne návrhy, poslanci program schválili
jednomyseľne.

1/ Odpredaj obecného pozemku
Starosta informoval, ţe pri príprave kúpno-predajnej zmluve nastal problém. OZ musí zrušiť
predchádzajúce uznesenie zo dňa 14. decembra 2012 č. 4/07/2012 – OZ.
Tento odpredaj rieši rod. Čechovská cez realitku. Ak by nebolo schválené nové uznesenie, hrozila by
im pokuta. Jedná sa tam o zmenu čísla geometrického plánu.
Keď neboli k bodu ţiadne návrhy a námietky, starosta dal hlasovať za zrušenie uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/04/2013-OZ
ruší uznesenie č. 4/07/2012- OZ zo dňa 14. decembra 2012
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta dal hlasovať za nové uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/04/2013-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
osobitný zreteľ, ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemku parc.č. 15106/3
s výmerou 1 m² pod stavbou rodinného domu súp.č. 597 na pozemku parc.č.
2551/2, 2548/2, 15106/3 v k.ú Horná Súča, ktorej vlastníkmi sú Vladimír
Čechovský, bytom Horná Súča č. 1303, Jozef Čechovský, bytom Horná Súča č.
551, Pavlína Čechovská, bytom Horná Súča č. 597 a Darina Habániková,
bytom Horná Súča č. 1136. Uvedenú parcelu ţiadatelia (ako aj predchádzajúci
vlastníci) dlhodobo uţívajú, nakoľko sa jedná o časť pozemku pod stavbou súp.
č. 597.
b) schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo 15106/3 CKN, druh
pozemku zastavané plochy s výmerou 1 m2, v k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, odčlenený z pôvodného pozemku EKN č. 15106 druh pozemku,
zastavané plochy s výmerou 1054 m2 vo vlastníctve Obce Horná Súča, LV č.
993, podľa geometrického plánu č. 3/32/704-3/9/2013 zo dňa 13.03.2013,
overený Správou katastra 20.03.2013 pod č. 226/13 a znaleckého posudku č.
225/2012, vypracovaného Ing. Lenkou Ďurechovou – znalcom v odbore
stavebníctvo, J. Halašu 1, 911 08 Trenčín, za cenu 3,35 eur/ 1m2, t.j. spolu 1
m2 za cenu 3,35 EUR pre Vladimíra Čechovského, r.č.: 660512/6462, bytom
Horná Súča č. 1303, 913 33 Horná Súča, v podiele ¼, Jozefa Čechovského, r.č.:
710808/7217, bytom Horná Súča č. 551, 913 33 Horná Súča, v podiele ¼,
Pavlínu Čechovskú, r.č: 815603/7219, bytom Horná Súča č. 597, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼, a Darinu Habánikovú, r.č.: 7054287229, bytom Horná Súča
č. 1136, 913 33 Horná Súča, v podiele ¼,. Poplatky súvisiace s prevodom
hradia kupujúci.
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2/ Rôzne
Ing. Guga: Na dolnom konci je utrhnutý drôt od rozhlasu, treba to opraviť.
Štefánek: Rozhlas od 12:00 – 14:00 býva zapnutý, ale mali by sme schváliť, aby bol vypnutý. Vtedy
deti doma aj v škôlke spia. Vyrušuje ich to. Aj iné obce to majú takto schválené.
Ďalej po vyhlasovaní so smútočnou piesňou by sa uţ nemalo vyhlasovať. Minule sa spustila rezká
pieseň a ešte bol aj pohreb. Nestalo sa to prvý krát.
Ďalej pri Dome smútku na parkovisku bola skládka dreva celú zimu. Je to obecný pozemok, treba to
pokutovať.
Na Trnávke sa kedy pôjdete pozrieť ako to vypadá v tej škole? Je spísaná nejaká zmluva o tej klubovni
pre deti?
Starosta: Zmluva je podpísaná s pánom Gračkom.
Vrba: Pri cintoríne „Hlohové“ je zničená cesta.
Starosta: Cestári ju s radlicou odlomili.
Kako: Čistenie rieky v Závrskej sa bude konať.
Starosta: Z jari sa to porieši.
Ing. Švajda: Čo sa týka rozhlasu, mám informácie z osád, ţe tam rozhlasy nefungujú. Potrebujem
termín kedy to bude opravené.
Starosta: Do 30. Júna 2013 sa opravia. Od novembra nám počasie nepraje. Materiál je nakúpený.
Ing. Švajda: Čo sa týka web stránky obce, nie je aktuálna. Malo by sa s ňou niečo robiť.
Starosta: Doplníme a zaktualizujeme.
Vrba: Výtlky v dedine sa budú kedy opravovať. Jednalo sa s cestármi?
Starosta: Uţ sú v Orechovom. Najprv musia spraviť cesty II. triedy a potom cesty III.triedy.
Postupujú tak ako pri odhŕňaní.
Zemanovič: Z Drietomy na Dúbravu boli popadané stromy. To uţ nie je naša cesta. Kto ich odstraní.
Starosta: Volal som cestárom. Uţ je teda odstránený.
Do diskusie sa pridali aj prítomní spoluobčania.
p. Jablončíková, Dúbrava 495: Prečo som nedostala ţiadnu odpoveď, ţe sa moja ţiadosť o odpredaj
odročuje? V Hlásniku bolo spomenuté, ţe na moju ţiadosť sa to odročilo. Ţiadosť som podala v máji
2012. Nedostala som ţiadny výpis.
Starosta: Bolo to odročené kvôli vodovodu. Musíme schváliť vecné bremeno. Keď sa oteplí pôjdeme
s geodétom to pomerať. Najprv to musí schváliť a odporučiť Stavebná komisia, potom Obecná rada to
odporučí a aţ potom to môţe schváliť Obecné zastupiteľstvo. Výpis z uznesenia Vám zašleme.

Posledným bodom bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a schôdzu mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Pavol Zemanovič

..................................................

Ing. Alojz Švajda

...................................................

