Obec
MA K O V

UZNESENIA
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 4/2018

Dátum: 20.06.2018

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 32/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
k o n š t a t u j e,
že Mgr. Anna Bugalová dňa 20.05.2018 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Makove a ujala sa poslaneckej funkcie v obci Makov vo volebnom obvode
č. 1.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 33/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s c h v a ľ u j e
riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Vodohospodár Makov, spol. s r. o., Makov
60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 za rok 2017.

B/ S c h v a ľ u j e
rozhodnutie o rozdelení zisku nasledovným spôsobom:
Zisk vo výške 14 105,34 € bude použitý na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 34/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2017
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov s zákonom č. 583/2004 Z. z. s konštatovaním,
že Obec Makov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 35/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, k záverečnému účtu Obce
Makov za rok 2017.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 36/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

B/ S ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
41 775,94 €.

C/ S ch v a ľ u j e
použitie rezervného fondu vo výške 41 775,94 € na kapitálové výdavky v roku 2018.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 37/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
1. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2018: príjmová časť 2 367 144 €
výdavková časť 2 366 662 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 38/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov za rok 2017.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 39/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ p r e r o k o v a l o
návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Makov.

B/ s a u z n i e s l o
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Makov č. 9/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Makov.

C/ r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Domu
smútku Makov.

D/ r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 40/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o realizácii stavby: „ Rekonštrukcia chodníkov v obci Makov- IV. etapa “.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 41/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o realizácii stavby: „Zmena účelu využitia z prístrešku pre dobytok č. 141 na garáž
obecnej techniky“.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 42/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o realizácii stavby: „Rekonštrukcia Domu kultúry Makov – strecha severná časť“
a rekonštrukcii interiéru budovy DK.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 43/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiace február - jún
2018.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 44/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 .

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 45/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
žiadosť neinvestičného fondu Makové zrnká o refundáciu nákladov na spotrebu plynu za rok
2017 v priestoroch fitcentra – FITMAK v budove zdravotného strediska vo výške 518,14 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 46/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Jána Prišegema o vybudovanie inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe
rekreačnej chaty na jeho pozemku v časti Makov – Čierne.

B/ d á v a n a v e d o m i e,
že Obec Makov neplánuje v blízkej budúcnosti, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, budovať inžinierske siete k žiadnym súkromným pozemkom alebo
nehnuteľnostiam, ktorých vlastníkom nie je Obec Makov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 47/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ u r č u j e
v obci Makov v súlade s § 166 zákona. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí 1 volebný obvod.

B/ U r č u j e
v súlade s § 11, ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Makov: 9.

C/ U r č u j e
v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Makov: 100 % - ný úväzok.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 20. 06. 2018

číslo: 48/2018

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vypísanie výberového konania pre voľbu pracovnej funkcie – hlavný kontrolór obce Makov.

B/ S ch v a ľ u j e
nasledovné podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Makov:
a/ Zamestnávateľ:
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
b/ Funkčné zaradenie:
Hlavný kontrolór obce Makov
c/ Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie
d/ Predpoklady výkonu funkcie obecného kontrolóra:
1/ spôsobilosť na právne úkony
2/ bezúhonnosť
3/ spĺňanie kvalifikačných predpokladov
4/ zdravotná spôsobilosť na práce
5/ spĺňanie predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
e/ Osobitné požiadavky kladené OZ na výkon v pracovnej funkcii obecného kontrolóra:
1/ všeobecné znalosti VZN Obce Makov
2/ znalosti zákona č.479/2010 Z. z. o obecnom zriadení
3/ znalosti zákona o rozpočtových pravidlách
4/ práca s počítačom: WORD, EXCEL, INTERNET
5/ znalosti daňovej, ekonomickej a finančnej problematiky
6/ prax v účtovníctve
f/ Obmedzenia, vzťahujúce sa na výkon práce OK
Obecný kontrolór nesmie bez súhlasu OZ podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v
súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia obecného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a/ poslanca obecného zastupiteľstva
b/ starostu
c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
d/ iného zamestnanca obce
e/ podľa osobitného zákona
g/ Miesto a dátum podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Miesto:
Termín:

Obecný úrad Makov - p. J. Pisaríková, 023 56 Makov č. 60
do 02.08.2018

Na neskôr podané žiadosti sa nebude prihliadať. Obec taktiež nebude prihliadať na doposiaľ
podané žiadosti o zamestnanie na Obci Makov.
h/ Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na voľbu obecného kontrolóra
- overený doklad o splnení kvalifikačných predpokladov
- odpis z registra trestov /nesmie byť starší ako 3 mesiace/
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- písomná žiadosť uchádzača s podrobným životopisom a písomným vyjadrením sa k
jednotlivým požiadavkám v bode e.
ch/ Miesto zverejnenia tejto ponuky
- vyhláška v obecnom rozhlase
- info-kanál Obce Makov
- úradná tabuľa Obce Makov
- týždenník KYSUCE
Všetci uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, na základe ktorého bude vybratý konkrétny
obecný kontrolór. Uchádzač bude viesť obecnú kontrolu od dohodnutého dátumu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Anna Bugalová, Ing. Stanislav Gašparík, Bc. Peter Kubinec,
Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Martin Pavlík
starosta obce

