Zápisnica z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného
dňa 21. mája 2019 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hornej Súči
Prítomní :
Ing. Juraj Ondračka, starosta obce
František Barinec, poslanec OZ
Ivan Bulejko, poslanec OZ
Ing. Miroslav Čapák, poslanec OZ
Ing. Pavol Dohnan, poslanec OZ
Ivan Kako, poslanec OZ
Jakub Krovina, poslanec OZ
Silvia Ludvíková, poslanec OZ
Pavol Mikušinec, poslanec OZ
Jozef Mrázik, poslanec OZ
Bc. Dominik Zemanovič, poslanec OZ
Jozef Zemanovič, poslanec OZ
Martina Birásová, zapisovateľka
Ďalší prítomní: Mária Ondračková, kronikárka obce a spoluobčania
Mgr. Radovan Sáska, hlavný kontrolór obce Horná Súča
Rokovanie neplánovaného obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj
Ondračka a privítal prítomných poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomných 11
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Písaním zápisnice poveril Martinu Birásovú. Overovateľov navrhol Ing. Miroslava
Čapáka a Jozefa Mrázika.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplnky. Poslanci hlasovali
o overovateľoch a jednomyseľne ich schválili.
Ďalej starosta predložil návrh aby sa viedlo rokovanie obecného zastupiteľstva poľa
pozvánky.
PROGRAM OZ:
1. Zriadenie vecného bremena v prospech ZSE DIS pre realizáciu preložky NN vedenia
v rámci stavby Prístavba MŠ Horná Súča
2. Kúpa a zámena pozemkov
a. Kúpa od Bartík a manž.
b. Zámena Chupáč J. a manž.
c. Zámena Chupáč P. a manž.
d. Kúpa od Bagin F.
3. Schválenie financovania projektu Rozšírenie kamerového systému obec Horná Súča
4. Pomoc rodine Henricha Lukšu po živelnej pohrome
5. Informácia o priebehu Výstavby nájomných bytov a o dokončení stavby
Starosta dal hlasovať za návrh programu. Poslanci ho jednomyseľne schválili 11/0/0.

1/ Zriadenie vecného bremena v prospech ZSE DIS pre realizáciu preložky NN vedenia
v rámci stavby Prístavba MŠ Horná Súča
Starosta predložil geometrický plán č. 36304425-7/2019 zo dňa 17.4.2019, vyhotovil
Ing. Pavol Cmarko, autorizačne overila Ing. Nataša Hermanová dňa 18.4.2019, úradne overila
Ing. Zuzana Panáková dňa 20.4.2019 pod číslom 502/2018. V prospech Západoslovenskej
distribučnej a.s. sa bude schvaľovať vecné bremeno na priznanie práva uloženia inž. sietí na
pozemkoch CKN p.č. 11/1, 11/42, 15244/11, kde sa robí stavba - Prístavba MŠ Horná Súča.
Starosta prečítal návrh uznesenia.
Starosta otvoril diskusiu.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/03/2019-OZ
schvaľuje na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce Horná Súča:
1) parc. č. 11/1 CKN- ostatné plochy o výmere 8818 m2,
2) parc. č. 11/42 CKN - ostatné plochy o výmere 790 m2,
3) parc. č. 15244/11 CKN- ostatné plochy o výmere 1418 m2,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 363044252/2019 zo dňa 06.02.2019 vyhotoviteľ Geodetická služba s.r.o., Moyzesova1, 911 01 Trenčín
(ďalej len „geometrický plán“) ako:
1) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 11/1 o výmere 26 m2,
2) diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 11/42 o výmere 2 m2,
3) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 15244/11 o výmere 50 m2,
zriadenie v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Sídlo: Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518, vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

2/ Kúpa a zámena pozemkov
a. Kúpa od Bartík a manž.
b. Zámena Chupáč J. a manž.
c. Zámena Chupáč P. a manž.
d. Kúpa od Bagin F.
Starosta informoval o odkúpení pozemkov parc.č. CKN 5343/22, 5343/23, 5343/24,
5343/26 ktoré boli odčlenené z pôvodného pozemku p.č. 5343/20 vo výmere 1290 m2 , LV č.
2820 vo vlastníctve Ing. Michala Bartíka, nar. 25.11.1978 a Marcely Bartíkovej, rod. Vančovej

nar. 16.1.1982, obaja bytom Halalovka 2345/45, Trenčín. Predložil geometrický plán č. 1/2019
zo dňa 21.01.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Straka, autorizačne overil Ing. Michal Straka
dňa 21.1.2019, úradne overila Ing. Zuzana Panáková dňa 18.4.2019 pod číslom 457/2019.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/03/2019-OZ
schvaľuje kúpu pozemkov:
 parc. č. 5343/22 CKN - zastavaná plocha s výmerou 154 m², zapísaný na liste
vlastníctva č. 2820,
 parc. č. 5343/23 CKN - zastavaná plocha s výmerou 74 m², odčlenené z pôvodného
pozemku parc. č. 5343/21 CKN trvalý trávnatý porast v celkovej výmere 480 m², LV č.
2820,
 parc. č. 5343/24 CKN - zastavaná plocha s výmerou 154 m², odčlenené z pôvodného
pozemku parc. č. 5343/7 CKN zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 1050 m²,
LV č. 2820,
 parc. č. 5343/26 CKN - zastavaná plocha s výmerou 92 m², odčlenené z pôvodného
pozemku parc. č. 5343/20 CKN trvalý trávny porast v celkovej výmere 1290 m², LV č.
2820, vlastníci Michal Bartík rod. Bartík, nar. 25.11.1978, rod. č. 781125/7234 a
Marcela Bartíková Vančová, rod. Vančová, nar. 16.01.1982, rod. č. 825116/7232, obaja
bytom Halalovka 2345/45, 911 08 Trenčín, v BSM podiel 1/1
v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal Straka- GEOS,
Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
do vlastníctva Obec Horná Súča, Sídlo Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO 00311561 za
účelom vysporiadania pozemkov pod cestou za cenu 4,54 EUR/1 m², t.j. 474 m² za 2.151,96
EUR.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností budú hradené na náklady Obce Horná Súča.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Starosta informoval o zámene pozemkov parc.č. 15127/22 a 15128/4, ktoré boli
odčlenené z pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. 15127/4 EKN a 15128/4 EKN za pozemky
CKN 5107/4, 5107/5,5107/7,5343/25, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Petra Chupáča a Zuzany
Chupáčovej, rod. Gagovej, bytom Dúbrava 1095, 913 33 Horná Súča. Predložil geometrický
plán č. 1/2019 zo dňa 21.01.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Straka, autorizačne overil Ing.
Michal Straka dňa 21.1.2019, úradne overila Ing. Zuzana Panáková dňa 18.4.2019 pod číslom
457/2019.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/03/2019-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – ktorým je vysporiadanie priľahlej plochy pri rodinnom dome súp. č. 1095
- pozemok parc. č. 15128/4 CKN - zastavaná plocha s výmerou 124 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15128 EKN – ostatná plocha v celkovej
výmere 1481 m²,
- pozemok parc. č. 15127/22 CKN - zastavaná plocha s výmerou 378 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15127/4 EKN – ostatná plocha
v celkovej výmere 3442 m²,
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
zapísané na LV č. 993, vlastník Obec Horná Súča, Sídlo Horná Súča 233, 91333 Horná
Súča, IČO 00311561, podiel 1/1 budú vymenené do vlastníctva Ing. Petra Chupáča, rod.
Chupáč, nar. 11.07.1958, rod. č. 580711/6073 bytom Dúbrava č. 1095, 913 33 Horná
Súča, podiel 1/1 (spolu 502 m²) za pozemky
na vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbou miestnej komunikácie :
- parc. č. 5107/4 CKN – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m²,
- parc. č. 5107/5 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5107/2 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085
m²,
- parc. č. 5107/7 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5107/2 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085
m², zapísané na LV 6099
- parc. č. 5343/25 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5319/1 EKN trvalý trávny porast o výmere 2653 m²,
zapísané na LV č. 10,
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
vlastník Peter Chupáč, nar. 11.07.1958, rod. č. 580711/6073, bytom Dúbrava č. 1095,
913 33 Horná Súča, podiel 1/1 budú vymenené do vlastníctva Obce Horná Súča, Sídlo;
Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO 00311561, podiel 1/1 spolu 108 m².
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/03/2019-OZ
schvaľuje zámenu pozemkov
- pozemok parc. č. 15128/4 CKN - zastavaná plocha s výmerou 124 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15128 EKN – ostatná plocha v celkovej
výmere 1481 m²,

-

pozemok parc. č. 15127/22 CKN - zastavaná plocha s výmerou 378 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15127/4 EKN – ostatná plocha
v celkovej výmere 3442 m², zapísané na LV č. 993
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019

vlastník Obec Horná Súča, Sídlo Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO
00311561, podiel 1/1 budú vymenené do vlastníctva Ing. Petra Chupáča, rod. Chupáč,
nar. 11.07.1958, rod. č. 580711/6073 bytom Dúbrava č. 1095, 913 33 Horná Súča,
podiel 1/1 (spolu 502 m²)
za pozemky pod stavbou miestnej komunikácie :
- parc. č. 5107/4 CKN – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m²,
- parc. č. 5107/5 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5107/2 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085
m²,
- parc. č. 5107/7 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5107/2 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085
m², zapísané na LV 6099
- parc. č. 5343/25 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5319/1 EKN trvalý trávny porast o výmere 2653 m²,
zapísané na LV č. 10
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019.
vlastník Peter Chupáč, nar. 11.07.1958, rod. č. 580711/6073, bytom Dúbrava č. 1095,
913 33 Horná Súča, podiel 1/1 budú vymenené do vlastníctva Obce Horná Súča, Sídlo;
Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO 00311561, podiel 1/1 spolu 108 m².
výmena vo veľkosti 108 m2 sa realizuje bezodplatne a výmera 394 m² bude doplatená obci
Horná Súča za cenu podľa znaleckého posudku . 46/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Eva
Nohálová, znalec z odboru Stavebníctvo – odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 912514, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín v sume 4,54 EUR za 1 m², t. j. 394 m² za
cenu 1.788,76 EUR.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností budú hradené účastníkmi v 1/2.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Starosta informoval o zámene pozemku parc.č. 15127/23, ktorý bol odčlenený
z pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 15127/4 EKN vo výmere 32 m² za pozemok CKN
5320/6, vo výmere 44 m², ktorý je vo vlastníctve Jozefa Chupáča a Júlie Chupáčovej, rod.
Michalcovej, obaja bytom Žilinská 640/2, Trenčín. Predložil geometrický plán č. 1/2019 zo dňa

21.01.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Straka, autorizačne overil Ing. Michal Straka dňa
21.1.2019, úradne overila Ing. Zuzana Panáková dňa 18.4.2019 pod číslom 457/2019.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/03/2019-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – ktorým je vysporiadanie priľahlej plochy pri rekreačnom dome súp. č. 1202
- pozemok parc. č. 15127/23 CKN - zastavaná plocha s výmerou 32 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15127/4 EKN – ostatná plocha o
výmere 3442 m²,
odčlenená v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
zapísané na LV č. 993, vlastník Obec Horná Súča, Sídlo Horná Súča 233, 91333 Horná
Súča, IČO 00311561, podiel 1/1 bude vymenená do BSM Jozef Chupáč, rod. Chupáč,
nar. 02.03.1952, rod. č. 520302/272 a manželka Júlia Chupáčová r. Michalcová,
nar.09.06.1952 rod. č. 525609/227, obaja bytom Žilinská 640/2, Trenčín, podiel 1/1 za
pozemok
na vysporiadanie vlastníctva pod stavbou miestnej komunikácie :
- parc. č. 5320/6 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 44 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5320/1 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 400
m², zapísané na LV č. 1006,
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
vlastník BSM Jozef Chupáč, rod. Chupáč, nar. 02.03.1952, rod. č. 520302/272 a
manželka Júlia Chupáčová r. Michalcová, nar.09.06.1952 rod. č. 525609/227, obaja
bytom Žilinská 640/2, Trenčín, podiel 1/1 bude vymenený do vlastníctva Obce Horná
Súča, Sídlo; Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO 00311561, podiel 1/1
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/03/2019-OZ
schvaľuje zámenu pozemkov
- pozemok parc. č. 15127/23 CKN - zastavaná plocha s výmerou 32 m² – novovytvorená
parcela odčlenená z pôvodného pozemku parc. č. 15127/4 EKN – ostatná plocha o
výmere 3442 m²,
odčlenená v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
zapísané na LV č. 993, vlastník Obec Horná Súča, Sídlo Horná Súča 233, 91333 Horná
Súča, IČO 00311561, podiel 1/1 bude vymenená do BSM Jozef Chupáč, rod. Chupáč,

nar. 02.03.1952, rod. č. 520302/272 a manželka Júlia Chupáčová r. Michalcová,
nar.09.06.1952 rod. č. 525609/227, obaja bytom Žilinská 640/2, Trenčín, podiel 1/1 za
pozemok
na vysporiadanie vlastníctva pod stavbou miestnej komunikácie :
- parc. č. 5320/6 CKN zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 44 m², odčlenené
z pôvodného pozemku parc. č. 5320/1 CKN zastavané plochy a nádvoria o výmere 400
m², zapísané na LV č. 1006,
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 1/2019, ktorý vyhotovil Ing. Michal StrakaGEOS, Jánošíkova 113/6 911 05 Trenčín dňa 21.01.2019, ktorý bol overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 18.04.2019 pod číslom 457/2019
vlastník BSM Jozef Chupáč, rod. Chupáč, nar. 02.03.1952, rod. č. 520302/272 a
manželka Júlia Chupáčová r. Michalcová, nar.09.06.1952 rod. č. 525609/227, obaja
bytom Žilinská 640/2, Trenčín, podiel 1/1 bude vymenený do vlastníctva Obce Horná
Súča, Sídlo; Horná Súča 233, 91333 Horná Súča, IČO 00311561, podiel 1/1
výmena vo veľkosti výmery 32 m2 sa realizuje bezodplatne a výmera 12 m² bude doplatená
Jozef Chupáč, rod. Chupáč, nar. 02.03.1952, rod. č. 520302/272 a manželka Júlia Chupáčová r.
Michalcová, nar.09.06.1952 rod. č. 525609/227, obaja bytom Žilinská 640/2, Trenčín od Obce
Horná Súča za cenu podľa znaleckého posudku . 46/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Eva
Nohálová, znalec z odboru Stavebníctvo – odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 912514, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín v sume 4,54 EUR za 1 m², t. j. 12 m² za
cenu 54,48 EUR.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností budú hradené účastníkmi v 1/2.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Starosta informoval o odkúpení pozemku parc.č. CKN 10924/2, ktorý bol odčlenený
z pôvodného pozemku p.č. 10924 CKN vo výmere 2287 m2 , LV č. 7216 vo vlastníctve
Františka Bagina, nar. 9.9.1990, bytom Šidlíkové 4, Nemšová, za účelom vysporiadania
pozemku pod miestnou komunikáciou. Predložil geometrický plan č. 45682925-100/2018 zo dňa
21.11.2018, ktorý vypracovala Ing. Jana Masárová, autorizačne overil 21.11.2018 Ing. Norbart
Molnár, úradne overila Ing. Dana Studená dňa 09.04.2019 pod č. 233/19.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/03/2019-OZ
schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 10924/2 CKN – zastavaná plocha vo výmere 313 m²,
odčlenená z pôvodného pozemku parc.č. 10924 CKN – záhrady s výmerou 2287 m², zapísaný na
liste vlastníctva č. 7216, vo vlastníctve Františka Bagina, narodený 03.09.1990, rod. č.
.900903/......., bytom Šidlíkové 4, 914 41 Nemšová, v podiele 1/1, do vlastníctva Obce Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, IČO 00 311 561, za účelom vysporiadania
pozemku pod miestnou komunikáciou, za cenu 2,50 eur/1 m², t. j. 313 m² za cenu 782,50 eur,
v súlade s geometrickým plánom č. 45682925-100/2018 zo dňa 21.11.2018, ktorý vypracoval

Ing. Jana Masárová, A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO 45 682 925, overený
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 09.04.2019 pod č. 233/19
Náklady spojené s prevodom znáša Obec Horná Súča.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

3/ Schválenie financovania projektu Rozšírenie kamerového systému obec Horná Súča
Starosta informoval o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu na
rozšírenie kamerového systému v obci Horná Súča.
Kamery chce obec umiestniť na všetky obecné objekty v dedine aj v osadách. Dohromady bude
13 kamier.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu.
Pripomienky mal Ivan Kako. Nesúhlasil s umiestnením kamier v Závrskej. Starosta dal hlasovať
za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/03 /2019-OZ
schvaľuje:
a)
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa zákona 526/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie, Kód výzvy: II KMV 2019, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu: „Rozšírenie kamerového systému obec
Horná Súča“, ktorý bude realizovaný Obcou Horná Súča
b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, v minimálnej hodnote 5 % t. j v sume 1 373 EUR zo strany žiadateľa z
celkových oprávnených výdavkov,. 27 444 EUR
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
10
Prítomní:
11
Proti:
1
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
0
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Krovina, Ludvíková, Mikušinec,
Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Kako
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

4/Pomoc rodine Henricha Lukšu po živelnej pohrome
Starosta informoval o živelnej pohrome, ktorá sa stala 24.4.2019 v rodine Henricha
Lukšu č. 349. Dňa 25.4.2019 bola prijatá na obecný úrad žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci
na dom zničený požiarom.
Starosta prečítal návrh uznesenia a otvoril diskusiu. Informoval, že sociálna komisia predniesla
návrh 3500 eur ako finančnú pomoc.
Keď nebolo žiadnych pripomienok, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/03/2019-OZ
a) Berie na vedomie informáciu o živelnej pohrome na rodinnom dome s.č. 349 vo
vlastníctve Lukšo Henrich, Horná Súča, č. 349
b) Poveruje finančnú komisiu s prípravou poskytnutia finančnej pomoci rodine Henricha
Lukšu a odporučenia
jej výšky a stanovenie účelu využitia , po prerokovaní
s Henrichom Lukšom.
c) Odporúča finančnej komisií do riadneho zasadnutia OZ pripraviť návrh na poskytnutie
finančnej pomoci.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

5/ Informácia o priebehu Výstavby nájomných bytov a o dokončení stavby
Starosta prizval konateľa spoločnosti E-RAN Development p. Demjanoviča , p. Múčku
a zozdpovedného vedúceho za výstavbu , aby oboznámili poslancov o tom ako výstavba
bytových domov pokračuje a o dokončení stavby. Starosta prenechal slovo pozvaným zo
spoločnosti E-RAN Development s. r. o.
Tí informovali poslancov o tom, že E-RAN Development nestihne nájomné byty dokončiť
do stanoveného termínu 31.8.2019 a preto požiadali ministerstvo o predĺženie. Ministerstvo im
to zamietlo. Omeškanie odôvodnil zodpovedný vedúci za výstavbu nedostatkom pracovných síl
a oneskorením dodávky niektorého materiálu. Na stavbe pracuje približne 10 Ukajincov.
Predtým to bolo ešte menej pracovníkov.
V septembri 2019 sa mal konať prevod z ich vlastníctva do obecného vlastníctva podľa
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Obec takto príde o dotáciu a úver. Úver zo ŠFRB a dotácia
z MDV a RR SR na kúpu obecných nájomných bytov v bytových domoch.
Obec musí opätovne požiadať o úver aj dotáciu. Opätovné podanie žiadosti sa uskutoční
cez kúpnu zmluvu. Starosta dal návrh aby sa spravil ku kúpnej zmluve dodatok.
Kúpna zmluva nemusí byť úplne rovnaká ako predošlá vzhľadom na to, že ceny materiálu sa
menia.
Obecné zastupiteľstvo musí podať súhlas s podaním opätovnej žiadosti. Kúpna zmluva sa
musí podpísať pred podaním žiadosti. Ak obec nedostane dotáciu, nájomné byty budú vo
vlastníctve E-RANU. E-RAN Development poskytne obci nový návrh na kúpnu zmluvu.
Prerokovanie bude v ďalšom obecnom zastupiteľstve.

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/03/2019-OZ
berie na vedomie informáciu o stave, realizácii a dokončení výstavby bytových domov
dodávateľom E- RAN s. r. o.
Poslanci
Hlasovanie
Počet:
11
Za:
Prítomní:
11
Proti:
Potrebné kvórum:
6
Zdržal sa hlasovania:
Za
Barinec, Bulejko, Ing. Čapák, Ing. Dohnan, Kako, Krovina,
Mikušinec, Mrázik, Bc. Zemanovič, Zemanovič J.
Proti
Zdržal sa
Návrh bol prijatý.

11
0
0
Ludvíková,

Posledným bodom diskusného príspevku bol program rokovania vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Ing. Miroslav Čapák
Jozef Mrázik

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

