Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove
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ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 28. septembra 2016
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Martin Pavlík
Jozef Pavlík
Rastislav Gajdoš
Ing. Stanislav Gašparík
Mgr. Eva Ježíková
Peter Kubinec
Bc. Katarína Lučanová, Dis. Art.
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Anna Zajacová

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Martin
Pavlík. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 9 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je 100% - ná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Dnešné rokovanie OZ je zamerané na nástup náhradníka do funkcie poslanca OZ
v Makove a jeho zloženie sľubu .
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, MANDÁTOVEJ KOMISIE,
ZAPISOVATEĽKY A PROGRAMU ROKOVANIA
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík,
zástupca starostu.
Zároveň p. Martin Pavlík, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice, p.
Rastislava Gajdoša, poslanca OZ a p. Annu Zajacovú, poslankyne OZ, podľa abecedného
poradia.
Do mandátovej komisie boli poverení poslanci OZ, Mgr. Eva Ježíková a p. Jozef Pavlík.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú,
zamestnankyňu Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 09. 2016:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva,
- p. Annu Zajacovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ a p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce.
C/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 28.09.2016:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
D/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 28.09.2016:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, mandátovej komisie, zapisovateľky a programu
rokovania
3. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Ing. Marián Masnica, Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík,
Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.77/2016 bolo prijaté.
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3. NÁSTUP NÁHRADNÍKA DO FUNKCIE POSLANCA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MAKOVE
V úvode p. Martin Pavlík, starosta obce ospravedlnil neprítomnosť Ing. Aleny Šupčíkovej,
ktorá bola takisto na rokovanie OZ prizvaná, avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť sa
rokovania nemôže zúčastniť.
Ďalej starosta obce pokračoval informáciami k bodu programu.
Poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Makove, Ing. Alena Šupčíková, sa dňa 14.09.2016
ústne do zápisnice vzdala mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Makove, čím
v zmysle § 25, ods. 2, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov došlo k zániku mandátu poslanca v obci Makov vo volebnom obvode č.
1.
Podľa § 51, ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy nastupuje
za poslanca obecného zastupiteľstva ten náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale
nebol zvolený za poslanca.
Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastupuje p. Peter Kubinec, ktorý v roku 2014
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí získal vo volebnom obvode č. 1 ako náhradník
najväčší počet hlasov (252). Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 kandidoval
za stranu SIEŤ.
Nástup náhradníka sa uskutočňuje podľa § 51 zákona SNR č. 246/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí:
(1) Ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného
zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, ale nebol zvolený za poslanca.
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni
mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše
starosta obce.
Následne pán Peter Kubinec prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Po podpísaní
sľubu poslancom, p. Petrom Kubincom, starosta obce, p. Martin Pavlík, odovzdal poslancovi
osvedčenie o zvolení.
Sľub poslanca OZ, p. Petra Kubinca, je písomne vyhotovený, podpísaný a tvorí prílohu
zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
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zánik poslaneckého mandátu poslankyne Ing. Aleny Šupčíkovej, v zmysle § 25, ods. 2, písm.
c) zákona SNR č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa
mandátu , ktoré bolo vykonané ústne do zápisnice na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Makove dňa 14.09.2016.
B/ K o n š t a t u j e,
že p. Peter Kubinec dňa 28.09.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Makove a ujal sa poslaneckej funkcie v obci Makov vo volebnom obvode č.
1.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Ing. Marián Masnica, Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík,
Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.78/2016 bolo prijaté.

4. DISKUSIA
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – p. Marta Harajdová by rada vydala ďalšiu básnickú
zbierku, oslovila ju, či bude vôľa zo strany poslancov toto vydanie finančne podporiť.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – p. Marta Harajdová predložila obci žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku, žiadosť bude predložená na ďalšom
riadnom zasadnutí OZ o 2 týždne)
p. MartinPavlík, starosta obce – v časti Trojačka – Riečky je problém s verejným osvetlením,
betónové stĺpy osvetlenia sú nahnuté, podopreté drôtmi, bude nutné riešiť tento havarijný
stav. Dnes ale nevie vyčísliť sumu rekonštrukcie, predloží to na budúcom rokovaní obecného
zastupiteľstva.
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art., poslankyňa OZ – prečo zrušili autobusovú zastávku pri
Valašskom šenku?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – zastávka nebola oficiálna, autobus tam žiaden nezastavoval,
iba sa tam hromadil odpad, bol tam veľký neporiadok)
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – treba pozrieť cestný grafikon, ak na uvedenom mieste
autobusy nezastavujú, zastávku tam netreba, možno
stačí ponechať iba označník)
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Ďalej sa Bc. Katarína Lučanová pýta, či už na bývalom CHP osadili tabule so zákazom
sypania smetí.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – budú to riešiť)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – nedalo by sa nejakým spôsobom pomôcť p. Veronike
Gašparíkovej z Trojačky – Riečky? Je 21. storočie a ona berie vodu z potoka.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – p. Veronike Gašparíkovej už pomáhali aj prečistiť komín,
majú tam neustály sesterský spor s p. Štíhlovou.
Samozrejme
tam zajdú a pozrú sa, ako by sa jej dalo pomôcť.)
(Mgr. Janka Petrovičová – podobný problém je zrejme aj u p. Košelovej)
(p. Rastislav Gajdoš – u p. Košelovej by sa dala voda potiahnuť z bývalého CHP)
(Bc. Katarína Lučanová – na túto nehnuteľnosť, kde býva p. Košelová, sa dokonca
každoročne
v rozpočte vyčleňujú finančné prostriedky, treba nájsť spôsob, ako
im tam vodu dotiahnuť)
(Ing. Marián Masnica – bytový dom – stará škola na Trojačke, kde býva p. Košelová, je náš
majetok, naozaj tam treba niečo zrealizovať.
Čo sa týka p. Gašparíkovej, na bývalom CHP pri
dolnom
vážnom domčeku je odkalovacia šachta, dalo by sa
pouvažovať aj nad touto možnosťou, potiahnuť jej
vodu
v budúcnosti odtiaľto.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo nepristúpilo k hlasovaniu pri uvedenom bode
programu – uznesenie nebolo prijaté.
5. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložil
a prečítal k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík,
zástupca starostu obce. Uznesenia boli schválené pod číslom 77 –78/2016.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
6. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní deviati

poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce p. Martin Pavlík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 9.00 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

.....................................................
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Anna Zajacová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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