ZÁPISNICA
zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 16. júna 2016
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Martin Pavlík
Jozef Pavlík
Mgr. Eva Ježíková
Katarína Lučanová
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ
Anna Zajacová, poslankyňa OZ

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce

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 6 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Poslanci, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Janka Petrovičová, Anna Zajacová, boli vopred
ospravedlnení a prídu na rokovanie neskôr.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, 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 a Ing. Mariána Masnicu, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú,
zamestnankyňu Obce Makov.
Starosta obce, p. Martin Pavlík, na začiatku rokovania stiahol z programu bod 11 –
Schválenie VZN Obce Makov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Makov č. 3/2011,
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Makov z dôvodu
pripravovania novelizácie zákona, návrh predložia po účinnosti zákona.
Zároveň požiadal presunúť bod 9/C na začiatok rokovania.
Ing. Marián Masnica požiadal o doplnenie programu OZ o nasledovné body:
- Informácia vedenia obce o zapojení sa do projektov EÚ,
- Informácia vedenia obce, aké práce sa vykonávajú na multifunkčnom ihrisku v Čiernom.
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Účelom dnešného rokovania OZ je predovšetkým schválenie záverečného účtu Obce
Makov za rok 2015.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 06. 2016:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva,
- Ing. Mariána Masnicu, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 16.06.2016:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 16.06.2016:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
3. Prenájom priestorov bývalého CHP Makov
4. Informácia vedenia obce o zapojení sa do projektov EÚ
5. Schválenie PHSR obce Makov na roky 2015-2022
6. Schválenie účtovnej závierky firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o. za rok 2015
7. Správa audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2015
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2015
9. Schválenie záverečného účtu Obce Makov za rok 2015
- Rozpočet obce pre rok 2015
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
- Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Finančné usporiadanie vzťahov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
- Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Hodnotenie plnenia programov obce
- Návrh uznesenia
10. Žiadosť DHZ Makov o pridelenie finančných prostriedkov na nákup slávnostných
uniforiem
11. Úprava rozpočtu Obce Makov pre rok 2016
12. Informácia vedenia obce, aké práce sa vykonávajú v multifunkčnom ihrisku v Čiernom
13. Nakladanie s majetkom obce
A/ Schválenie odpredaja pozemku v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom
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B/ Prenájom bytu v bytovom dome Makov – Čierne 17
C Prenájom priestorov bývalého CHP Makov
14. Schválenie VZN Obce Makov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Makov č. 8/2015
o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich
prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)
15. Schválenie VZN Obce Makov, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Makov
16. Schválenie VZN Obce Makov o nakladaní s odpadom v obci Makov
17. Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na
úseku školstva
18. Schválenie VZN Obe Makov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Makov, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre II. polrok 2016
21. Informačná správa o realizácii stavby „Rekonštrukcia Domu kultúry Makov“
22. Informatívna správa o zapojení sa Obce Makov s projektom „Revitalizácia verejného
priestranstva vytvorením oddychovej zóny“ do vyhlásenej grantovej výzvy nadácie
SLSP
23. Diskusia
24. Návrh na uznesenie
25. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.41/2016 bolo prijaté.
3. PRENÁJOM PRIESTOROV BÝVALÉHO CHP MAKOV
Starosta obce, p. Martin Pavlík, poslanom predniesol návrh na opätovné prejednanie prenájmu
priestorov bývalého CHP Makov.
Ešte v roku 2015 bolo schválené uznesenie prenájmu časti pozemku CKN 268/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4019 m2 na bývalom Cestnom hraničnom priechode firme
Javornik s.r.o., ktorá prejavila záujem o prenajatie za účelom parkovacej plochy pre vozidlá
čerpajúce PHM. Cena za prenájom bola schválená 0,50 €/1m 2 ročne, s čím zástupcovia firmy
nesúhlasili.
Opäť je tu ponuka firmy Javornik s.r.o. o prenájom uvedeného pozemku-parkoviska s tým, že
recipročne obci dajú do vlastníctva dolný prístrešok pre dobytok.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 3:
p. Jozef Grežďo, konateľ firmy Javornik s.r.o. – nakoľko na bývalom CHP Makov podniká, je
tam čerpacia stanica pohonných hmôt, do budúcna plánuje reštauráciu, detské ihrisko. Je tam
veľké množstvo odpadu a smetí, je logické, ak sa o čistotu budú starať oni. Je to vstupná
brána do SR, malo by to tam byť čisté. Samozrejme by to všetko išlo na ich réžiu. Navrhujú
nájomné vo výške 1 € a ponúkajú obci do vlastníctva na vývoznej časti budovu – prístrešok
pre dobytok. Žiadajú 15-ročný prenájom. Osobne si myslí, že ohľadom rozvoja cestovného
ruchu je to seriózna ponuka. Ak však majú poslanci pocit, že chcú niečo lacno, tak do toho ani
nejdú. Podotýka, že doposiaľ dali na opravu zastrešenia cca 30 000 €, pretože tam tieklo, čo
si pri kúpe nevšimli. Zamestnávajú tam našich občanov a plánujú tam vybudovať aj nejaké
ubytovacie kapacity, chcú, aby toto miesto bolo ako dopravné odpočívadlo na vyššej úrovni.
p. Martin Pavlík, starosta obce – v prípade schválenia by spodnú budovu využívali na
skladovacie priestory, preniesli by tam obecnú techniku (traktor, vlečku...) a hornú budovu by
využívali ako doteraz ako zberný dvor na odpad.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – zapojila sa Obec Makov do projektu zberného dvora?
Uzávierka podania bola 30.05.2016.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nie, nezapojili sme sa.)
Zároveň p. Gajdoš podotýka, prečo to takto nechceli schváliť pred 2 rokmi. Predošlé vedenie
to chcelo presne tak, ako navrhujú teraz, vtedy boli proti. Boli navrhované montované haly.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – vtedy navrhovala montovanú halu Mgr. Eva
Ježíková,
nie oni.
Konštatuje, že budova, ktorú by nám dali do
vlastníctva, je napojená na inžinierske siete, bolo by
to pre obec výhodné, ak sa však nedohodneme,
zostane to po starom. Nechceme sa však podieľať
pasívne, zbavili by sme sa udržiavania poriadku na
parkovisku a zberný dvor by sme ohradili.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – osobne je za to, aby sa prevod uskutočnil, návrh
podporuje,
ale s podmienkou, že sa tam nebudú budovať stavby a nájom odčleniť podľa kúpnej zmluvy,
hodnota budovy sa započíta dobou nájmu. Zároveň musí byť umožnený prístup k zbernému
dvoru, do Kysučného a pod.
Druhou rovinou veci je, že musíme postupovať podľa zákona o obecnom majetku, všetko
treba najskôr vopred pripraviť, veci dať do poriadku v súlade s predpismi. Materiál nie je
pripravený písomne, nemáme tu vyčíslenú hodnotu majetku, o ktorej jednáme (pozemok,
stavba parkovísk, prístrešok pre dobytok), potom sa tu dohadujeme a vytvárame uznesenia
Navrhuje prejednať s právnou zástupkyňou obce, JUDr. Lehutovou. Žiada na budúce OZ
pripraviť návrh v dvoch variantoch, predaj za 1 € oproti prenájmu a zápočet hodnoty
prenájmu oproti hodnote prístrešku pre dobytok.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – podotýka, že to musí byť vypočítané
ekonomickým číslom a podložené nájomnými zmluvami.

4

Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ťažko dnes uvedené schvaľovať, keď nevieme hodnotu
budovy, materiál nie je pripravený, aby sme sa nedostali do problémov, že prenajmeme
pozemok za nízku cenu, resp., že budovu kúpime za vysokú hodnotu. Nemôžeme predsa
kúpiť nehnuteľnosť drahšie ako sme budovu predali,
je to nehospodárne. Pred
zastupiteľstvom neobdržali vopred žiadne materiály, nedá sa to takto hneď schváliť. Najskôr
chce predložiť konkrétne čísla. Konštatuje, že s tým súvisí aj skutočnosť, že ak tu budeme
mať oficiálne dopravné odpočívadlo, bude cez obec jazdiť aj viac kamiónov, čo by nebolo
vhodné, nakoľko tu už i dnes máme cesty v katastrofálnom stave.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – môžeme byť radi, že bude parkovisko na CHP
v poriadku, upratané od smetí. Naozaj vie, o čom hovorí, pretože tade pravidelne prechádza,
páči sa jej tento návrh.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – z hľadiska obce musí byť kúpna zmluva za cenu,
ktorú zaplatila firma Javornik s.r.o. Chce to však predložiť najskôr čísla – cenu budovy
a cenu nájmu za 1 m2 .
(p. Jozef Pavlík – je jedno, za koľko to firma kúpila, musíme stanoviť cenu parkoviska a cenu
budovy. Našou filozofiou je prevod 1:1, inak to ostane po starom.)
Nesúhlasí s názorom p. Jozefa Pavlíka, predsa všetci ľudia pozemky skupujú a my sa ich
budeme zbavovať, nehovoriac o tom, že ide o spevnené plochy.
Nesúhlasí, aby sme nakoniec odkupovali vlastný majetok za hodnotovú cenu. Podotýka, že
obec nemôže ani nič darovať, treba na to pri prevode myslieť. Každopádne materiál na treba
najskôr riadne pripraviť a na schválenie predložiť na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
ž i a d a starostu obce, p. Martina Pavlíka,
pripraviť na budúce rokovanie OZ materiál na schválenie prenájmu priestorov na bývalom
CHP Makov v dvoch variantoch:
1. Návrh kúpnopredajných zmlúv medzi Obcou Makov a firmou Javornik s.r.o.,
2. Prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,
nikto

5

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.42/2016 bolo prijaté.
4. INFORMÁCIA VEDENIA OBCE O ZAPOJENÍ SA DO PROJEKTOV EÚ
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Chceme sa zapojiť s projektom na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Kasárňach. Ide
o cezhraničný projekt, preto sme oslovili partnerskú obec Hutisko – Solanec. Výzva na
predloženie je do 30.08.2016.
Do iných projektov sa obec zatiaľ nezapojila.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – v rámci projektov EÚ je toho času vypísaných 6 výziev.
Prečo sa obec nejde zapojiť do projektu zberného dvora a kompostoviska? Bojí sa, aby sme sa
neposúvali v odpadovom hospodárstve krokmi späť. Súčasný zberný dvor absolútne
nevyhovuje a je len otázka času, kedy nám kompetentní udelia pokutu. Žiada o zapojenie sa
do tohto projektu, výzva končí 30.07.2016. Sú to vypísané už druhé kolá, naozaj treba k tomu
pristupovať zodpovedne, pretože finančné prostriedky z EÚ budú vyčerpané a už takáto
možnosť nebude nikdy a my to potom budeme musieť riešiť z vlastných zdrojov.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – kameňom úrazu je zvoz veľkoobjemného odpadu.
V iných obciach, resp. mestách to tak, ako u nás nie je nikde. Inde pristavia VOK, resp. auto
a vyhlásia, akú dobu tam môžu umiestňovať odpad, avšak na vlastné náklady. Navrhuje zrátať
náklady našich chlapov, ktorí 2 týždne po dedine zvážajú odpad. Mnohí vozia odpad na CHP.
Treba to tam ohradiť, určiť časový priestor, kedy tam občania môžu odpad voziť, odoberať ho
tam bude zamestnanec. Je to rozumnejšie ako sypať stavebný odpad popri ceste.
Keďže vedenie má záujem o dva prístrešky na CHP, žiada predložiť efektívne využitie dvoch
prístreškov, inak to nemá význam.
Je pohoršená, ako je možné, že sa už dávno nezapojili do grantov.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – projekt na zberný dvor bol pripravený ešte za
predchádzajúceho volebného obdobia. Stačilo ho už teraz iba podať.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – konštatuje, že skôr ako vyjdú výzvy, peniaze sú už
dávno rozdelené. Je to vopred politicky rozdelené. Treba rozmýšľať do budúcna a ak
odsúhlasia kúpu dolného prístrešku, zberný dvor tam bude lepší a prístupnejší pre ľudí, budú
si tam môcť ľudia voziť stavebný odpad, preto zberný dvor by bol tam. To má zmysel
zberného dvora. Načo nám je taký, kde sa zmestia iba 2 kontajnery a žiadna iná mechanizácia.
Najskôr to treba pripraviť, aby sa tam dalo uskladniť všetko. Horný prístrešok by sa obalil
a dala by sa tam technika.
(Ing. Alena Šupčíková – odporuje v tom, pretože v hornom zbernom dvore kontajnery
prístupné
boli aj nákladnému autu s rukou, ktoré kontajnery odvážalo,
v dolnom
prístrešku to už bude výškovo problém, kdežto dolný zberný dvor je
vynikajúci práve pre tú techniku kvôli kruhovému vchodu, východu,
technika si vycúva a prejde druhou stranou. Dolný je ideálny pre
techniku a horný pre zberný dvor.)
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p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – do budúcna treba pripraviť materiály na OZ
naporiadok a pokiaľ ide o CHP, netreba sa vracať k starým nezhodám, treba za tým urobiť
hrubú čiaru, ísť ďalej a nezdržiavať sa tým na rokovaní hodiny a stále to k ničomu nevedie.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – preto sa sedí toľko hodín na OZ, pretože ste si
poslanci
schválili na hodinu 7 €. Ľudia sa nemôžu ani
zúčastniť, lebo si rokovania odsúhlasili
dopoludnia a v tom čase sú v prácach.)
Vyslovene si p. Katarína Lučanová žiada od p. Jozefa Pavlíka prestať ich urážať a osočovať,
že tu sedíme kvôli peniazom, lebo to bude riešiť inak. Sú tu preto, lebo si ich zvolili ľudia a
na zastupiteľstve sedia preto tak dlho, lebo ich naporiadok na OZ vedenie obce zavolá raz za
pol roka.
(Ing. Marián Masnica – ohradzuje sa proti nezmyslom, že sa ľudia nemôžu zúčastniť OZ, ak
by
mali záujem, môžu sa zúčastniť, pretože je do večera, buďme k sebe
úprimní, nikto sa ani OZ nezúčastní, pokiaľ sa ho to nebude osobne
dotýkať.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
ž i a d a starostu obce, p. Martina Pavlíka,
pripraviť podklady a zapojiť sa do všetkých projektov EÚ, ktoré sú pre Obec Makov aktuálne.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.43/2016 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE PHSR OBCE MAKOV NA ROKY 2015-2022
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov je strednodobý rozvojový
strategický dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce Makov na roky 2015-2022.
Vypracovanie dokumentu vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2009. Nakoľko predchádzajúci dokument bol
vypracovaný do konca roka 2015, bolo potrebné tento dokument aktualizovať resp. nanovo
vypracovať. Dokument je spravidla aj povinnou prílohou pri žiadostiach o eurofondy.
Proces spracovávania PHSR sa na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove
č.86/2015 zo dňa 23.09.2015 realizoval agentúrou RRA Kysuce v mesiacoch 10/2015-3/2016.
Do spracovávania boli zahrnutí poslanci Obecného zastupiteľstva v Makov, ako pracovná
skupina pre koordináciu spracovania PHSR, a prostredníctvom dotazníka aj široká verejnosť.
Medzi verejnosť bolo distribuovaných 500 ks dotazníkov, zároveň bol dotazník zverejnený na
webovej stránke obce. Dotazník bol pre obyvateľov obce k dispozícii aj na internetovej
stránke obce Makov a zároveň online aj na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry
Kysuce. Jeden dotazník bol vyplnený na webovej stránke obce Makov. Celkový počet
vrátených dotazníkov bol 114, teda vrátilo sa ich 22,8 %.
Výsledky dotazníkového prieskumu boli zohľadnené pri príprave časti programu rozvoja obce
a sú prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce.
Cieľom spracovania PHSR obce bolo poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na
perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické
ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku a prispieť k jej
vyváženému rozvoju. Program sa dotýka mnohých oblastí života obce, súčasného stavu
v obci, určuje priority rozvoja, rozvojovú stratégiu obce a akčný plán.
DISKUSIA K BIDU PROGRAMU č. 5:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – je zrejmé, že PHSR Obce Makov je potrebné
schváliť, v každom prípade si však myslí, že program nie je vypracovaný tak, ako by mal byť
spracovaný.
Už len prvá úvodná mapka na začiatku dokumentu, kde obec Makov tam ani nemá vyznačené
celé katastrálne územie, ďalej je tam zlá farebnosť grafov, človek veľmi obtiažne hľadá
niektoré veci, bolo tam veľa výsečí, celé modravé, fialové, nebola použitá farba žltá, ani
červená.
Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry, podľa demografickej tabuľky, koľko máme občanov, tak
podľa tabuľky v roku 2011 bolo úplne bez vzdelania, čiže nemalo ani základné vzdelanie 277
ľudí, čo je nezmysel, aby toľko ľudí bolo bez akéhokoľvek vzdelania, čo ľudia nevedeli písať
ani písať? Keď si spočítala ľudí od veku 65 do 100, tak z nich by nikto nemal ani základné
vzdelanie. Veď do tejto hranice patrí aj moja mama, ktorá má 77 rokov a už vtedy bola
povinná základná školská dochádzka. Nevie, kde firma vzala takéto čísla.
Zamestnávatelia sú tam spomenutí iba Kysučné, Gasparik s.r.o., K-TEN, ale že Obec Makov
má kopec zamestnancov, zariadenie pre seniorov, Jednota, zamestnáva aj RG 4, Ján Lysík ,
ktorý má 14 zamestnancov, o tom ani zmienka. Je to veľmi neúplné.
Text o kultúrnej činnosti ju takisto veľmi zaujal. Je tam uvedené, že kultúrna činnosť sa
začala rozvíjať v roku 1990 po postavení domu kultúry, rozbehol sa divadelný spolok
a pioniersky spevokol. V roku 1990? To kto a kde zobral takéto materiály?
Ďalej medzi kultúrnymi spolkami je spomenutý Pamätník Partizána v Makove. Nevie, akú
spolkovú činnosť vyvíja pamätník, ale je spomenutý medzi kultúrnymi spolkami.
Medzi rekreačnými zariadeniami chýba množstvo zariadení, ako napr. Hájenka, Bačkárka a
ďalšie, sú tam uvedené iba 3-4.
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Ďalej je tam spomenuté, že v obci Makov máme nedostatok parkovacích miest. Nevie, že by
sme boli povestní tým, že máme málo parkovacích miest, môže to byť iba lokálne.
A pokiaľ ide o SWOT analýzu, to je úplná katastrofa. Niektoré veci sú uvedené aj v silných,
aj v slabých stránkach.
Podotýka, že po stretnutí, keď sa dokument v úvode pripomienkoval, sa do dokumentu
dostalo možno 10% pripomienok. Nie je možné predsa stále dookola čítať 220 strán. Aj keď
dostali materiál na pripomienkovanie, čas na pripomienkovanie stanovila firma na pár dní, ale
to, že potom to leží niekde pol roka, to nechýba nikomu.
Navrhuje, nech si PHSR rozdelia jednotlivé obecné komisie a každá si prejde svoju časť
z hľadiska odborného, ale aj gramatického. Treba dokument upraviť tak, aby tam boli ciele
splniteľné.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – v podstate PHSR musíme schváliť, ale najskôr by malo
ísť na oficiálne verejné pripomienkovanie, lebo ide o strategický dokument. Oficiálne
pripomienkovanie začína tým, že dokument sa posiela najskôr na cca 30 inštitúcií a potom sa
má schvaľovať.
Svoje pripomienky predkladá písomne:
Najdôležitejšou časťou PHSR je Rozvojová stratégia PHSR Obce Makov, je to vízia,
program, smerovanie našej obce, po jej preštudovaní má Ing. Marián Masnica, poslanec OZ
tieto pripomienky:
- strana 189 – a po vyhodnotení a schválení Územného plánu obce – Obec má schválený
územný plán obce, vrátane dvoch doplnkov, takže správna formulácia by asi mala znieť –
a po prehodnotení a doplnení schváleného územného plánu obce , pozn. v žiadnych ďalších
aktivitách nie je napísané nič o územnom pláne
- strana 193 – bod 1.1.5 - a v prípade potreby rekonštrukcia verejného osvetlenia – správne
znenie – a rekonštrukcia verejného osvetlenia
- strana 194 – bod 1.3.7 – dobudovanie parku – čo a kde sa tým myslí –
- strana 196 – doplniť bod 2.1.4 – vypracovanie komunitného plánu Obce Makov
- strana 196 – bod 2.3.2 – Výstavba hasičskej zbrojnice pre DHZ Makov, preformulovať
správne – Rekonštrukcia, resp. výstavba hasičskej zbrojnice pre DHZ Makov
- strana 198 – špecifický cieľ 3.3 – Modernizovať vzdelávanie vrátane ďalšieho vzdelávania,
nie je tam ani zmienka o rekonštrukcii Materskej školy v Makove, nie je tam ani zmienka, čo
s budovou bývalej školskej jedálne
- strana 199 – bod 4.1.6 – Strieborná Kysuca – čo sa tým myslí – asi má byť správne
Cyklochodník Strieborná Kysuca
- strana 200 – bod 4.2 – Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie v Obci
Makov – doplniť bod 4.2.4 presne vymedziť územie CHKO Kysuce a Natura v obci Makov
vrátane jednotlivých stupňov ochrany, ich dopad na život, výstavbu a podnikanie v Obci
Makov
- strana 200 – bod 4.2.5 – doplniť Dokončiť pozemkové úpravy v Obci Makov
- strana 202 – bod 1.1.1 – Vybudovanie minoúrovňových priecestí s miestnymi
komunikáciami – kde idem budovať v obci Makov nadjazdy, podjazdy ......, to asi ostalo
spracovateľovi PHSR pri prepisovaní textu z inej obce
- strana 202 – vypracovanie pasportizácie MK v Obci Makov –Obec Makov má spracovanú
pasportizáciu MK v Obci Makov, takže správne znenie má byť dopracovanie pasportizácie
MK v Obci Makov
- v celom texte je vykonávateľ – obec, ZMOK, VÚC – predsa ZMOK nemôže byť
vykonávateľ, chýba tam ako vykonávateľ štát, resp. Slovenská republika, napr. u medz.
cesty by som napísal štát, alebo bližšie SR - IV a SC Žilina, ak je to potrené špecifikovať
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- strana 203 – bod 1.1.1 – riešenie križovatky medz. cesty I/18 rozširovaním, úpravou
nebezpečných úsekov, vyrovnaním nevyhovujúcich zákrut a klopením cesty od Ústredia po
Chatu Makov – celá veta nedáva zmysel lebo sa vzťahuje ku križovatke a má sa vzťahovať
k medz. ceste, preformulovať
- strana 204 – bod 1.1.5 – a v prípade potreby aj rekonštrukcia verejného osvetlenia, správne –
a rekonštrukcia verejného osvetlenia
- strana 207 – bod 1.3.6 – výsadba a odstránenie inváznych rastlín z brehov rieky Kysuca,
vypustiť slová výsadba a
- strana 209 v bode 1.4.3 doplniť – vybudovanie protipožiarnych nádrží v jednotlivých
častiach Obce Makov,
- strana 210 –bod 2.1.1 – vybudovanie nového zariadenia pre deti vo veku do troch rokov –
o čo ide, o jasle, ideme budovať jasle v Makove ?
- strana 210 – 2.1.3 – v prvej odrážke doplniť na konci slová – komunitný plán, tak sa totiž
volá ten koncepčný materiál
- strana 212 – bod 2.3.1 – dobudovanie infraštruktúry a úprava okolia nájomného bytového
domu podľa potrieb a záujmov individuálnych stavebníkov – nezmysel, keď už tak
individuálnych nájomníkov
- strana 212 – bod 2.3.1 – názov bodu výstavba nájomných bytových domov v Obci Makov –
názov bodu by mal byť – podpora bytovej výstavby
- strana 212 , bod 2.3.1 – začleniť nový bod – dokončenie pozemkových úprav v Obci Makov
- strana 212, bod 2.3.1 - doplniť presne vymedziť územie CHKO Kysuce a Natura v obci
Makov vrátane jednotlivých stupňov ochrany s ich dopadom na bytovú výstavbu v Obci
Makov
- strana 212 – bod 2.3.2 – Výstavba hasičskej zbrojnice v Obci Makov, zmeniť na Výstavba,
resp. rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Obci Makov
- strana 212 – bod 2.3.2 – druhý bod – za slovami výstavbou novej budovy požiarnej
zbrojnice vsunúť slová, resp. rekonštrukciou súčasnej požiarnej zbrojnice
- strana 216 – bod 3.2.1 – doplniť – Prehlbovanie spolupráce s partnerskou obcou Obce
Makov - Hutisko – Solanec z Českej republiky
- strana 217 – bod 3.3.2 – ideme pristavovať dielne pri ZŠ s MŠ Makov ???
- strana 218 – bod 3.3.4 – výstavba multifunkčného ihriska v Ústredí obce Makov – iba
otázka – ideme stavať nové multifunkčné ihrisko v ústredí obce ?
- finančná časť PHSR je pomerne slabo spracovaná. Finančná časť by mala pokrývať
predchádzajúce aktivity, ktoré sme si na plánovali, že zrealizujeme v rokoch 2015 – 2022.
PHSR hovorí, že Obec získa peniaze z eurofondov v tomto období v sume cca 4.7 milióna E,
kde sú národné zdroje a najmä náš obecný rozpočet priradený k jednotlivým aktivitám
Ďalej tam chýba dopracovaná základná časť, finančné zabezpečenie – nie sú tam zdroje
obecného rozpočtu.
Navrhuje schváliť uznesenie o pravidelnom každoročnom predkladaní plnenia Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Makov pri schvaľovaní Záverečného účtu Obce
Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
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
Program rozvoja obce Makov v súlade s § 8a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z. z. s názvom „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Makov na roky 2015-2022“, vrátane zapracovania pripomienok
poslancov OZ.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

B/ s ch v a ľ u j e
pravidelné každoročné predkladanie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce
Makov pri schvaľovaní Záverečného účtu Obce Makov za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.44/2016 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY FIRMY VODOHOSPODÁR MAKOV
spol. s r. o. ZA ROK 2015
Spoločnosť VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. predkladá Obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie a schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2015.
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Súčasťou účtovnej závierky je daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2015 súhrnný výkaz pre mikro – účtovnú jednotku a vyhodnocovacia správa, ktorá podrobnejšie
popisuje jednotlivé účty a činnosti týkajúce sa daného roka.
Vyhodnocovacia správa za rok 2015:
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. v roku 2015 realizovala činnosti, ktoré
možno rozdeliť do troch hlavných skupín:
1. Stavebné práce v Obci Makov
2. Služby v Obci Makov
3. Obecný les
V prvej skupine sa realizovali stavebné práce na bytových domoch: Bytový dom – Štandard
210, Polyfunkčný objekt Čierne 17 – prístavba prístrešku, Bytový dom – Čierne 17 –
zateplenie steny, sušiaky pre nájomníkov, oporný múr za BD Čierne 17 a terénne úpravy pri
ZŠ.
Ďalej práce pre Zariadenie pre seniorov Makov – prístavba prístrešku, bezbariérový vstup,
rekonštrukcia Útulku Makov.
V bývalej ambulancií detského lekára prebehla rekonštrukcia miestnosti pre potreby
neinvestičného fondu Makové zrnká, v ktorej je zriadená posilňovňa FITMAK.
Služby boli zamerané na zabezpečenie chodu a prevádzky káblovej televízie, dodávky vody
u Beloní, zimnú údržbu ciest a chodníkov, kosenie verejnej zelene, oprava prístupových ciest
do osád a kadernícke služby v prevádzke DK Makov.
Na základe žiadosti od rodiny Pavelkovej spoločnosť Vodohospodár Makov spol. s r. o.
vykonala práce na úprave bezbariérového vstupu k ich rodinnému domu v súčinnosti
s požiadavky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca – predloženie cenovej ponuky
a projektu stavby.
Samozrejmosťou je obhospodarovanie „Obecného lesa“.
Táto činnosť prestavuje náročné práce v teréne v lokalitách: Kržel, Vykrívač, Buková,
Polomky. Zamestnanci spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r. o. a externý dodávatelia
zabezpečujú práce podľa ročného plánu činnosti na základe údajov od odborného lesného
hospodára, ktorý dohliada na ich splnenie. Všetky práce vykonané v lese sú dôkladne
evidované a odosielané vo štvrťročných výkazov do Národného lesníckeho centra vo Zvolene
a na Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor.
Spoločnosť Vodohospodár Makov spol. s r. o. mala v roku 2015 zamestnaných 10
zamestnancov na trvalý pracovný pomer. V priemere 7 zamestnancov na dohodu o vykonaní
práce v závislosti od vykonávaných prác. Jedného zamestnanca na dohodu o pracovnej
činnosti.
Vodohospodár Makov spol. s r. o. v roku 2015 vykázala zisk v celkovej výške: 14 137,47 €.
Z predchádzajúcich období má však spoločnosť nesplatené záväzky voči spoločníkom
v celkovej výške: 71 644,19 €, z toho je 30 000 € návratná finančná výpomoc, ktorú poskytla
Obec Makov splatná do 30.4.2016 a zároveň neuhradená strata z minulých rokov v celkovej
výške: 52 109,20 €.
Tieto záväzky opäť zaťažia rozpočet spoločnosti a zisky, ktoré bude vykazovať
i v nasledujúcich obdobiach bude nútená použiť na pokrytie týchto záväzkov.
Stredisko VODA:
Náklady k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

12

Suma

502 999 Spotreba elektrickej energie - vodáreň Belone

176,00

521 000 Mzdové náklady - P. Dunaj

448,00

524 000 Zákonné sociálne poistenie

157,53

SPOLU:

781,53
Výnosy k 31.12.2015

Účet

Názov účtu

601 002 Tržby za vodu

Suma
320,42

SPOLU:

320,42

Výsledok hospodárenia:

-461,11
STRATA

V stredisku VODA máme 18 odberateľov vody u Beloní.
Fakturácia prebieha v dvoch polročných splátkach k 30.06. a 31.12.
Cena za 1 m3 vody je 0,5021 € s DPH.
Stredisko TKR: výsledok hospodárenia: zisk 1 221,01 €
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. mala k 1.1.2015 318 abonentov
káblovej televízie. Počas roka tento počet klesol na 312 abonentov.
Poplatok za káblovú televíziu bol v roku 2015 stanovený nasledovne:
1. polrok 2015: 22,96 € bez DPH / 27,55 € s DPH
2. polrok 2015: 25,04 € bez DPH / 30,05 € s DPH
Dodávateľské faktúry:
1/ Členský príspevok SAKT – ročná platba – 232,72 €
2/ Poplatok SOZA – 1Q = 209,22 €, 2Q = 206,58 €, 3Q= 205,92 €, 4Q= 205,92
- v závislosti od počtu abonentov za jednotlivé qartály
3/ Eurosport CZ – 1Q = 314,82 €, 2Q = 313,83 €, 3Q= 309,87 €, 4Q=308,88 €
4/ Discovery, Animal. Planet Planet, TLC – 1. polrok 2015 = 997,15 €,
2.polrok 2015 = 1060,34 €
5/ Minimax – mesačná fakturácia – v závislosti od počtu abonentov: priemer 62,87 €
6/ Nova Sport – mesačná fakturácia – v závislosti od počtu abonentov: priemer:154, 57 €
7/ FILM + - mesačná fakturácia – v závislosti od počtu abonentov: priemer: 88,89 €
8/ OCKO - mesačná fakturácia – v závislosti od počtu abonentov: priemer: 6,25 €
9/ English Club TV - 1Q = 38,12 €, 2Q = 75,00 €, 3Q= 75,00 €, 4Q= 74,88
- v závislosti od počtu abonentov za jednotlivé qartály
10/ Skylink – ročný poplatok za skylink kartu je 34,00 € zaplatili sa poplatky za 15 skylink
kariet + jedna skylink karta za 19,20 € v akciovej cene
V apríli 2015 spoločnosť zakúpila nový satelitný prijímač v sume: 66,40 €.
V júni 2015 došlo k poruche zosilňovača s časti Makov – Potok, ktorý sa musel vymeniť za
nový v cene: 259 €
V októbri 2015 spoločnosť musela zakúpiť nový NT zdroj z dôvodu vyžitia, nefungoval
v sume: 120 €
V decembri 2015 spoločnosť zakúpila digitálnu kazetu s modulom v celkovej sume 1325 €,
na základe tohto technického vybavenia sme mohli do programovej ponuky zaradiť
nasledovné programy: NOE, Kino Barandov, Barandov Plus, rozšíriť ponuku rádií.
Výnosy za káblovú televíziu boli za tržby za 1.polrok 2015 a 2. polrok 2015 v sume: 15 682,
34 € bez DPH.
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V októbri bola poškodená káblová televízia pri výkopových prácach p. Hazuchu, na základe
čoho bola vystavená faktúra v sume: 114,90 € bez DPH.
Stredisko OBECNÝ LES: výsledok hospodárenia- zisk 32 439,60 €
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. v roku 2015 uskutočnila v Obecnom
lese tieto práce: zalesňovanie, ťažbu a približovanie drevnej hmoty, predaj drevnej hmoty,
prerezávky, vyžínanie, uhadzovanie haluziny, vypaľovanie, ochrana náterom Cervacol,
roznos ferómonov do lapačov.
Časť práce uskutočňovali zamestnanci spoločnosti, približovanie dreva, zalesňovanie,
ochranu lesných kultúr, prerezávky dodávatelia, keďže tieto práce sa časovo prekrývali
s prácou zamestnancov na ďalších strediskách – stavbách, ktoré sa v priebehu roka
realizovali.
1. Približovanie dreva vykonával p. Rastislav Holák na základe výsledkov verejného
obstarávania, ponúkol najnižšiu cenu:
- približovanie dreva od pňa k odvoznému miestu: 7 € bez DPH
- približovanie dreva koňmi – pohyb : 6 € bez DPH
Prieskum trhu bol uskutočnený 18.2.2015 oslovení boli štyria uchádzači (Holák, Wagner,
Greguš, Stuchlík). Súťaž bola zverejnená na webe Obce Makov a na úradnej tabuli Obce
Makov.
2. Zalesňovanie
Proces prieskumu trhu s cieľom výberu ponúk sadeníc na zalesňovanie bol uskutočnený
prostredníctvom elektronického trhoviska.
Na základe našich požiadaviek zadaných v elektronickom trhovisku sa víťazom stala
spoločnosť LOSKOL, s.r.o., Horná Štubňa, s ktorou sme 27.3.2015 uzatvorili kúpnu
zmluvu na 5700 ks sadeníc buka lesného v celkovej sume: 920 € bez DPH.
Zalesňovanie uskutočňovali:
p. Jozef Wagner – živnostník – vysadil: 4000 ks
p. Miloš Janda – živnostník – vysadil: 1700 ks
3. Ťažba drevnej hmoty
Ťažba drevnej hmoty sa uskutočňovala v lokalitách Polomky, Vykrívač, Kržel, Buková.
Drevná hmota sa odvážala z týchto odvozných miest: Banetka, Polomky, za Bergelom,
Buková, Kopanice.
V roku 2015 boli vyhlásené dve verejno-obchodné súťaže na predaj drevnej hmoty
z obecného lesa. Verejné obchodné súťaže boli zverejnené na webovej stránke Obce Makov,
na úradnej tabuli Obce Makov, oslovení boli vždy traja uchádzači.
Prvá verejno-obchodná súťaž bola vyhlásená dňa: 16.01.2015.
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. ponúkala na odkúpenie smrekovú
drevnú hmotu v 4,8,10,12,15 n výrezoch z obnovnej ťažby v množstve cca 1000 m3.
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky bola zaslaná nasledovným subjektom:
- Gasparik, s.r.o.
- K-TEN Drevo, s.r.o.
- LESVITA, s.r.o.
Uchádzači na kúpu drevnej hmoty mali povinnosť uviesť cenu pre jednotlivé sortimentné
skupiny a vypočítať hodnotiace číslo na základe predloženej tabuľky. Hodnotiace číslo bolo
vynásobené koeficientom 1,05 v prípade, že drevná hmota bude spracovaná na území Obce
Makov, o čom uchádzač mal povinnosť predložiť čestné vyhlásenie podpísané konateľom
spoločnosti.
Ponuky uchádzačov boli nasledovné:
1. Gasparik, s.r.o.
hodnotiace číslo: 73,85
2. K- TEN Drevo, s.r.o., hodnotiace číslo: 76,00
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3. LESVITA, s.r.o. cenovú ponuku nepredložili
Na základe hodnotiaceho čísla komisia vybrala spoločnosť K- TEN DREVO, s.r.o.
Vyhodnotenie výsledkov súťaže bolo všetkým osloveným zaslané poštou spolu so zápisnicou
o výsledku dňa 28.01.2015.
Druhá verejno-obchodná súťaž bola vyhlásená dňa: 23.10.2015.
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. ponúkala na odkúpenie smrekovú
drevnú hmotu v 4,8,10,12,15 n výrezoch z kalamitnej ťažby-kôrovec v množstve cca 200
m3.
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky bola zaslaná nasledovným subjektom:
- Gasparik, s.r.o.
- K-TEN Drevo, s.r.o.
- LESVITA, s.r.o.
Ponuky uchádzačov boli nasledovné:
1. Gasparik, s.r.o.
hodnotiace číslo: 55,50
2. K- TEN Drevo, s.r.o., hodnotiace číslo: 56,35
3. LESVITA, s.r.o. cenovú ponuku nepredložili
Na základe hodnotiaceho čísla komisia vybrala spoločnosť K- TEN DREVO, s.r.o.
Cena dreva ku konca roka 2015 klesla, čo sa odrazilo i na hodnotiacom čísle.
Priemerná cena dreva za rok 2015 : 71,04 € / m3
Plnenie lesného hospodárskeho plánu na roky 2009-2018
Plán ťažby dreva
- obnovná úmyselná:
15 120 m3
- výchovná do 50 rokov:
10 m3
- výchovná nad 50 rokov:
20 m3
-------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU:

15 150 m3

Dokonca roka 2018 zostáva vyťažiť: 15 150 – 10 683,85 = 4 466,15 m3
T. j. do konca platnosti zostáva: 4 466,15 / 3 = 1488, 87 m3 / 1 rok
Prehľad rezerv na lesopestovnú činnosť:
V roku 2010 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 40 000,00 € na 5
rokov.
V r. 2011 a v r. 2012 sa z tejto rezervy rozpustilo 16 876,94 €, roku 2013 sa rozpustilo 7
542,06 €, v roku 2014 sa rozpustilo 7790,50 € v roku 2015 sa rozpustilo 7790,50 €. Rezerva
z roku 2010 je celá rozpustená.
V roku 2011 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 6 535,00 € na 5 rokov.
V roku 2012 sa z tejto rezervy rozpustilo 532,93 €, v roku 2013 sa rozpustilo 2839,52 €.
V roku 2014 sa rozpustilo 1054,18 €. V roku 2015 sa rozpustilo 1918,10 €. Zostáva rozpustiť
190,27 €.
V roku 2012 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 8 350,00 €.
V roku 2013 sa rozpustilo 2806,00 €. V roku 2014 sa rozpustilo 2619 €. V roku 2015 sa
rozpustilo 1113 €. Zostáva rozpustiť 1812 €.
V roku 2013 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 13 731,00 €, v roku
2014 sa rozpustilo 5817,00 €. V roku 2015 sa rozpustilo 3361,00 €. Zostáva rozpustiť 4553 €.
V roku 2014 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť´ vo výške 10 630,00 €. V roku
2015 sa rozpustilo 3530 €. Zostáva rozpustiť 7100 €.
V roku 2015 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 4582,00 €.
Stredisko SPRÁVA: výsledok hospodárenia: strata -22 112,86 €.
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Stredisko Správa dlhodobo vykazuje stratu, keďže nevykazuje skoro žiadne výnosy.
Stredisko SLUŽBY: výsledok hospodárenia: zisk 41,06 €
V stredisku SLUŽBY boli v roku 2015 zrealizované tieto práce na základe objednávok:
1/TRŽBY za zimnú údržbu:
a/ Zimná údržba ciest v obci Makov – posyp štrkom, odhŕňanie snehu v osadách Potok,
Belone, Obracané, posyp chodníkov v mesiacoch január – marec 2015
b/ Zimná údržba parkovísk spoločností: CD Petrol, s.r.o., RG 4 spol. s r. o.,
Účtovnícke služby spol. s r. o., v mesiacoch január – marec 2015
2/ TRŽBY za služby CHP Makov:
a/ Oprava čerpadla CHP Makov, demontáž sacieho koša čerpadla, demontáž prasknutej
príruby v úpravovni vody CHP Makov
3/ TRŽBY za stavebné práce:
a/ Oprava podláh a omietok v zubnej a detskej ambulancií v budove Zdravotného
strediska Makov č. 211 na základe objednávky od Obce Makov č. 17/2015
b/ Pomocné murárske práce pri opravách prístupových ciest do osád na základe
objednávky Obce Makov č. 43/2015
4/ TRŽBY za služby iné:
a/ Pilčícke práce pri zrezaní lipy malolistej na cintoríne – obj.213/2014
b/Oprava sacích potrubí k čerpadlám vo vodárni CHP Makov – obj.13/2015
c/ Pomocné práce pri organizácií Petro-Pavlovských hodov – montáž, demontáž stanov,
ozvučenie, upratovanie
d/ oprava filtra a montáž čerpadla
e/ oprava kanála v Čiernom pri RD p. Pisaríka – výkop zeminy, zásyp,
f/ práce pri betonáži a upevnení detských hojdačiek pri MŠ Makov
g/ odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí Market u Miša
h/ odvoz hliny, dovoz zvodidiel a práce na oprave cesty do Pisarí
i/ oprava cesty na Bukovú, zvoz nadmerného odpadu z osád, upratovanie cintorína
j/ príprava ciest na asfaltovanie, čistenie odrážok
posyp štrkom, rozvoz štrku do kontajnerov – príprava na zimnú údržbu
k/ čistenie odpadu v umyvárni CD Petrol s.r.o.
l/ príprava okolia pred OÚ Makov na vianočné trhy – dovoz stromčekov z lesa a ich
upevnenie do stojanov
5/ TRŽBY za služby malotraktorom:
a/ zimná údržba – posyp ciest štrkom
b/ zametanie obecných ciest a chodníkov
c/ odvoz odpadu z osád v Obci Makov
d/ odvoz trávy a štrku pri úprave obecných ciest
e/ dovoz materiálu – štrk, drevo, uhlie k rodinným domom občanom na základe ich osobnej
objednávky
f/ kosenie a odvoz trávy z areálu čerpacej stanice CD Petrol, s.r.o.
6/ TRŽBY za prenájom:
a/ zapožičanie strojčeka na strihanie oviec
7/ TRŽBY za kosenie:
a/ údržba verejnej zelene v Obci Makov počas letnej sezóny – obj. 44/2015
b/ kosenie trávy v areáli čerpacej stanice CD Petrol s.r.o. na základe tel. objednávok
8/ TRŽBY za opravy miestnych komunikácií:
a/ oprava cesty do Bugalí, - výkopové práce, odvoz hliny, pokládka materiálu
Stredisko KADERNÍCTVO: výsledok hospodárenia: zisk 230,05 €
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Stredisko TERÉNNE ÚPRAVY PRI ZŠ:

Účet
501 020
501 022
518 024
521 000
524 000
527 004

Účet
602 003

Náklady k 31.12.2015
Názov účtu
Ostatný režijný materiál (rezné kotúče)
Materiál stavby (kari siete, dlažba, piesok,
cement)
Služby stavby (výkopové práce bagrom)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Stravenky
SPOLU:
Výnosy k 31.12.2015
Názov účtu
Tržby za stavebné práce
SPOLU:
Výsledok hospodárenia:

Suma
24,38
487,28
740,51
1284,55
443,73
63,36
3 043,81
Suma
3937,50
3937,50
893,69
ZISK

Terénne úpravy sa realizovali na základe objednávky č. 54/2015 od Obce Makov a na základe
uznesenia OZ č. 77/2015 zo dňa 10.6.2015
Stredisko POLYFUNKČNÝ OBJEKT ČIERNE 17:
Náklady k 31.12.2015
Názov účtu

Účet

Suma

501 020

Ostatný režijný materiál (rezné kotúče, klince, štetce)

105,99

501 022

Materiál stavby (drevo,farba, dlažba, piesok, cement)

10317,02

518 024

Služby stavby (montáž dverí, okien, kazet.stropu)

1900,83

521 000

Mzdové náklady

3944,98

524 000

Zákonné sociálne poistenie

1369,47

527 004

Stravenky

183,04
SPOLU:

17 821,33

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

17 738,02
SPOLU:

17 738,02

Výsledok hospodárenia:

-83,31
STRATA
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Stavebné práce na stredisku Polyfunkčný objekt Čierne 17 boli realizované na základe:
Zmluvy o dielo č. 3/2013 uzatvorenej dňa: 18.12.2013.
Začiatok stavby: 7.3.2014
Koniec stavby: 30.12.2015
Cena diela:
Cena bez DPH: 46 812, 66 €
DPH 20 %:
9 362,53 €
Cena s DPH:
56 175,19 €
Rozpočet stavby bol spracovaný v dvoch etapách.
Rozpočet 1. etapy: 31 399,97 € bez DPH
Rozpočet 2. etapy: 15 412,69 € bez DPH

Stredisko PRÍSTREŠOK ZPS:
Náklady k 31.12.2015
Názov účtu

Suma

Ostatný režijný materiál (klince, matky, skrutky, fólia)

44,46

Materiál stavby (hranoly, drev. obklad, laty)

430,03

SPOLU:

474,49

Výnosy k 31.12.2015
Názov účtu

Suma

Tržby za služby iné

495,96
SPOLU:

495,96

Výsledok hospodárenia:

21,47
ZISK

Stredisko BYTOVÝ DOM ČIERNE 17 – kapitálové výdavky:
Náklady k 31.12.2015
Účet
Názov účtu

Suma

501 020

Ostatný režijný materiál (rezné kotúče, klince, štetce)

96,81

501 022

Materiál stavby (drevo, farba, dlažba, piesok, cement)

1527,20

518 024

Služby stavby (doprava materiálu)

138,33

521 000

Mzdové náklady

1149,14

524 000

Zákonné sociálne poistenie

284,72

527 004

Stravenky

21,12
SPOLU:

3 217,32

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

3297,00
SPOLU:

3 297,00

Výsledok hospodárenia:

79,68
ZISK
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Stavebné práce na tomto stredisku predstavovali:
- položenie dlažby pod sušiaky pri BD Čierne 17 na základe obj. č. 61/2015
- zateplenie steny dreveným obkladom na základe obj. č. 60/2015
Stredisko BEZBARIÉROVÉ RIEŠENIE DOMU PAVELKOVÁ – POTOK 2:
Náklady k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Suma

501 020

Ostatný režijný materiál (rezný kotúč)

501 022

Materiál stavby (obrubníky, kamenivo,dlažba, piesok, cement)

1637,63

518 024

Služby stavby (výkopové práce bagrom)

473,01

521 000

Mzdové náklady

642,50

524 000

Zákonné sociálne poistenie

226,14

527 004

Stravenky

28,16

2,93

SPOLU:

3 010,37

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

2 538,92
SPOLU:

2 538,92

Výsledok hospodárenia:

-471,45
STRATA

Stavebné práce na tomto stredisku predstavovali:
- úprava prístupu do rodinného domu p. Pavelkovej – bezbariérový chodník
- úprava vstupu do rodinného domu p. Pavelkovej – bezbariérová vstupná rampa
Stredisko ZPS BAZBARIÉROVÝ VSTUP:
Náklady k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Suma

501 022

Ostatný režijný materiál (rezný kotúč)
Materiál stavby (obrubníky, kamenivo,plech piesok, cement,
palisády)

781,91

521 000

Mzdové náklady

1315,20

524 000

Zákonné sociálne poistenie

461,21

527 003

Tvorba SF

58,33

527 004

Stravenky

31,68

501 020

SPOLU:

18,72

2 667,05

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

2 822,40
SPOLU:

2 822,40

Výsledok hospodárenia:

155,35
ZISK
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Práce boli realizované na základe objednávky Zariadenia pre seniorov, Makov č. 62.
Objednávka č. 28/2015
Stredisko BYTOVÝ DOM – Štandard 210:
Náklady k 31.12.2015
Účet
Názov účtu

Suma

501 003

Kancelársky materiál (popisovače)

3,75

501 011

Čistiace prostriedky ( jar)

1,08

501 018

DHIM (rebrik, kladivo Dewalt, listová píla,sekáč)

273,62

501 019

Náhradné diely (náhradné koleso na miešačku)

12,83

501 020

Režíjný materiál(vrtáky, žiarovky, pištole,špagáty..)

1570,33

501 022

Materiál stavby (tehly, betón, piesok dľa rozpočtu)

154135,16

502 002

Spotreba elektrickej energie

279,11

512 000

Cestovné

102,81

518 005

Poštovné

6,20

518 019

Poplatok za odpad

518 024

Služby stavby (žeriavnícke práce, navážanie paliet..)

24172,02

521 000

Mzdové náklady

48341,09

524 000

Zákonné sociálne poistenie

16542,83

527 001

Náhrada za PN

599,11

527 002

OOPP (rukavice, okuliare, monterky)

207,15

527 004

Stravenky

1337,60

173,74

SPOLU:

247 758,43

Výnosy k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Suma

601 003

Tržby za palivové drevo ( stavebné stojky)

602 003

Tržby za stavebné práce

320,25
250 669,94

SPOLU:

250 990,19

Výsledok hospodárenia:

3 231,76
ZISK

Stavebné práce na stredisku Bytový dom – Štandard 210, 8 b. j. boli realizované na základe:
Zmluvy o dielo č. 1/2014 uzatvorenej dňa: 31.01.2014.
Začiatok stavby: 1.6.2014
Koniec stavby: 31.12.2015
Cena diela:
Cena bez DPH: 324 721,70 €
DPH 20 %:
64 944,34 €
Cena s DPH:
389 666,04 €
Rozpočet stavby bol spracovaný na zákazky:
1/ BD Štandard PSV+HSV
2/ Elektroinštalácia
3/ Zdravotechnika a vnútorná kanalizácia

240 524,69 € bez DPH
17 561,44 € bez DPH
22 444,49 € bez DPH
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4/ Ústredné kúrenie, kotolne
5/ Vzduchotechnika
6/ Kuchynské linky a vstavané skrine
SPOLU:

32 195,98 € bez DPH
2 000,00 € bez DPH
9 995,10 € bez DPH
324 721,70 € bez DPH

Stavebné práce boli realizované zamestnancami spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.
o., s ktorými bola uzatvorená pracovná zmluva na dobu určitú do 31.12.2015
Materiál na dielo sa obstarával na základe výsledkov prieskumu trhu oslovením minimálne 3
uchádzačov, vyhlásením súťaží osobou spôsobilou na verejné obstarávanie vo vestníku
verejného obstarávania (p. Kopásek) a prostredníctvom elektronického trhoviska.
Vo vestníku verejného obstarávania sa súťažil nasledovný materiál:
- plastové okná (súťaž vyhrala spoločnosť: KC Multiplast s.r.o., Žilina, ktorá ponúkla
najnižšiu cenu: 9076,30 € bez DPH)
- ústredné vykurovanie pre BD ( súťaž vyhrala spoločnosť: STAVOSPOL spol. s r. o.,
Turzovka, ktorá ponúkla najnižšiu cenu: 14 513, 23 € bez DPH)
Prostredníctvom EKS:
- drobný spojovací materiál pre ústredné kúrenie ( súťaž vyhrala spoločnosť:
ŠTARK spol. s r. o. Košice, ktorá ponúkla najnižšiu cenu: 1 348,00 € bez DPH)
Oslovením minimálne 3 uchádzačov:
- elektroinštalácie – súťaž vyhrala spoločnosť Robdata s.r.o., Makov,
cena:8 676,70 € bez DPH
- dodanie komínového systému Schiedel – STAVOSPOL spol. s r.o., Turzovka:
cena: 3 343,33 bez DPH
- dodanie vzduchotechniky – Tomchlad, s.r.o., Žilina, cena: 4 807,36 € bez DPH
- dodanie dlaždíc a keramických obkladov – SIKO Kúpeľne a. s., Bratislava,
cena:4 445,25 € bez DPH
- dodanie strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov – METROTILE CE, s.r.o., Poprad,
cena: 5 445,45 € bez DPH
- dodanie vonkajšej a vnútornej omietky – STAVOSPOL, spol. s r. o.,
cena: 3 935,04 € bez DPH
- dodanie stavebných prác – vnútornej omietky – TEXUM, s.r.o., Bratislava,
cena: 4,20 €/ m2 prác bez DPH, pomocný materiál: 0,30 €/m2 bez DPH
- dodanie klampiarskych prác- J+J REALSPOL, s.r.o., Česká Lípa, cena: 1 920 € bez DPH
- zhotovenie betónových podláh – Vladimír Harvan, Čadca, cena: 8 997,27 € bez DPH
- zhotovenie obvodových stien – STAVA – JP, s.r.o., Čadca, cena: 17 764,20 € bez DPH
- výroba a montáž bezpečnostných zábradlí – K-TEN Turzovka, spol. s r. o.,
cena: 5 675,30 € bez DPH
- dodanie a montáž dverí, zárubní, prahov, laminátovej podlahy –
K-TEN Turzovka spol. s r. o., cena: 15 927,20 € bez DPH
- dodanie a montáž kuchynských liniek s príslušenstvom – ZAPO MARYS, s.r.o., Čadcacena: 8 563,00 € bez DPH
Spoločnosť Vodohospodár Makov spol. s r. o. ako zhotoviteľ stavby za vykonané práce
vystavovala mesačné faktúry so splatnosťou 45 dní.
Súčasťou každej faktúry bol krycí list, rekapitulácia súpisu vykonaných prác a súpis
vykonaných prác, ktoré boli odsúhlasené: stavebným dozorom p. Ing. Hrkotom,
objednávateľom: Obcou Makov, v zastúpení starosta obce: Martin Pavlík a zhotoviteľom:
Vodohospodár Makov spol. s r. o., v zastúpení: Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti.
Súpis vykonaných prác popisuje reálne čerpanie jednotlivých výkonov, aké práce boli za
mesiac vykonané, koľko bolo vyčerpané z celkového rozpočtu a koľko zostáva dočerpať.
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Celkové tržby za zrealizovanie diela Bytový dom – Štandard 210, 8 b. j. boli nasledovné:
Rok 2014:
74 851,76 € bez DPH
Rok 2015:
249 869,94 € bez DPH
324 721,70 € bez DPH

SPOLU:

Rozpočet bol dodržaný v súlade so zmluvou o dielo.

Stredisko OPORNÝ MÚR ZA BD Čierne 17:
Náklady k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Suma

501 022

Materiál (betón, betonárska oceľ)

395,84

521 000

Mzdové náklady

380,98

524 000

Zákonné sociálne poistenie

134,03

527 004

Stravenky

15,84

SPOLU:

926,69
Výnosy k 31.12.2015

Účet

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

602 003

1118,49

SPOLU:

1 118,49

Výsledok hospodárenia:

191,80
ZISK

Práce boli realizované na základe objednávky od Obce Makov obj. č. 74/2015
Stredisko REKONŠTRUKCIA WC A PODLAHY – ÚTULOK MAKOV:
Náklady k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Suma

501 020

Ostatný režijný materiál (fólia, štetec, páska, žiarovka)

43,35

501 022

Materiál(obklad, plech, lepidlo, štuk, cement, zárubňa)

707,58

521 000

Mzdové náklady

1759,19

524 000

Zákonné sociálne poistenie

610,84

527 004

Stravenky

45,76
SPOLU:

3166,72

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu
Tržby za stavebné práce

Suma
3263,88

SPOLU:

3263,88

Výsledok hospodárenia:

97,16
ZISK
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Práce boli realizované na základe objednávky od Obce Makov obj. č. 87/2015
Stredisko ZDRAVOTNÉ STREDISKO-REKONŠTRUKCIA MIESTNOSTI:
Náklady k 31.12.2015
Účet
Názov účtu
Suma
501 020

Ostatný režijný materiál (fólia, štetec, valček,...)

10,21

501 022

Materiál (penetrácia, omietka, lepidlo, primalex, umývadlo..)

427,53

521 000

Mzdové náklady

2377,49

524 000

Zákonné sociálne poistenie

816,48

527 004

Stravenky

56,32
SPOLU:

3688,03

Výnosy k 31.12.2015
Účet
602 003

Názov účtu

Suma

Tržby za stavebné práce

2351,60
SPOLU:

2351,60

Výsledok hospodárenia:

-1336,43
STRATA

SUMARIZÁCIA STREDÍSK - komplexná VÝSLEDOVKA
celkový súčet
v€
VODA
-461,11
TKR
1 221,01
Obecný les
32 439,60
Správa
- 22 112,86
Služby
41,06
Kaderníctvo
230,05
Terén. úpravy pri ZŠ
893,69
Prístrešok ZPS
21,47
BD - Čierne 17 kapitál. výdavky
79,68
Bezbariérové. rieš. domu
- 471,45
Prístavba prístrešku Čierne
- 83,31
BD - Štandard 210
3 231,76
ZPS bezbariérový vstup
155,35
Oporný múr - Čierne
191,80
Útulok Makov - rekonštrukcia
97,16
Zdravotné stredisko – rekonštrukcia
-1336,43
CELKOM:
14 137,47
stredisko

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
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výsledok
hospodárenia
strata
zisk
zisk
strata
zisk
zisk
zisk
zisk
zisk
strata
strata
zisk
zisk
zisk
zisk
strata
zisk

Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podotýka, že neobdržali poznámky k záverečnému
účtu.
Prečo firma VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o. nedarovali pri ročnom zúčtovaní 1% n.
f. Makové zrnká?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – zrejme sa na to pozabudlo)
Zaujíma ju, prečo v „stredisku služby“ je výsledkom hospodárenia zisk iba 41 €, keď firma
robí údržbu ciest, parkovísk a iné služby – stavebné, kosenia a pod. Veď ak to robíme so
stratou pre obec, to je v poriadku, avšak, ak robíme služby pre cudzie subjekty, je zarážajúce,
že na týchto službách nezarobíme. Robila sa zimná údržba na bývalom CHP p. Grežďovi,
platil za tieto služby?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – na to, aby sa vykázal zisk, tých služieb robíme veľmi
málo, iba sporadicky. Pán Grežďo za zimnú údržbu
zaplatil na základe vystavenej faktúry, je to v obecnom
rozpočte)
Ako to je s dotláčacou stanicou v Čiernom, je to už prevedené SEVAKu? Naposledy, keď sa
to riešilo, nebolo stavebné povolenie, aby sa to odpredalo. V akom stave je to teraz?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – neriešili to, pozrú sa na to)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v účtovnej skupine pod názvom „ostatné výnosy“ sa
zahŕňa čo?
(Ing. Irena Valičková, účtovníčka OÚ – ide o rozpustenú rezervu za staré roky)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – chváli vypracovanie vyhodnocovacej správy spoločnosti
za rok 2015, je odbornejšia a kvalitnejšia ako po iné roky.
Firma VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o. vykázala zisk 14 000 €. Je už pôžička vo
výške 30 000 €, ktorú im poskytla Obec Makov zaplatená?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – áno, pôžička je splatená, ale až v roku 2016, takisto aj
nájom za obecný les)
U strediska „obecný les“ jen v tabuľke pod grafom uvedená cena za predaj drevnej hmoty vo
výške 140,51 €. Naozaj sa predávalo drevo aj za takúto cenu?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – určite nie, zrejme došlo pripísaní k chybe)
V stredisku „Bytový dom Čierne 17- kapitálové výdavky“ sa uvádza, že stavebné práce
predstavovali aj zateplenie steny. Kde na bytovke sa zatepľovalo?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti – zatepľovala sa stena polyfunkčnej budovy pri bytovke)
(p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – tým pádom je cena prístrešku skreslená, pretože
zateplenie
je zaúčtované pri bytovom dome, hoci stena je zateplená
kvôli prístrešku)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s c h v a ľ u j e
riadnu individuálnu účtovnú závierku firmy VODOHOSPODAR MAKOV, spol. s r. o.,
Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 za rok 2015.
B/ S c h v a ľ u j e
rozhodnutie o rozdelení zisku nasledovným spôsobom:
- zisk vo výške 14 137, 47 € bude použitý na úhradu neuhradenej straty minulých
rokov.
.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.45/2016 bolo prijaté.

7. SPRÁVA AUDÍTORA Ing. TIBORA NÁTORYHO K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
OBCE MAKOV ZA ROK 2015 A O PREVEREN´SÚLADU HOSPODÁRENIA
OBCE MAKOV SO ZÁKONOM č. 583/2004 Z. z.
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka Obce Makov informovala poslancov OZ
o uskutočnení auditu účtovnej závierky obce Makov Ing. Tiborom Bátorym.
Preverenie hospodárenia obce uskutočnil v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
obce Makov, ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu
a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, od 1. januára do 31.
decembra 2015.
Preverenie uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými
na zákazky na preverenie. Preverenie sa obmedzuje najmä na získavanie informácií od
štatutárneho orgánu a pracovníkov obce a na analytické postupy, a preto poskytuje menšie
uistenie ako audit.
Audítor Ing. Tibor Bátory vydal nasledovné stanovisko:
„Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Makov k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné
toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe
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previerky nezistil žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohol domnievať, že
hospodárenie obce Makov vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. decembru 2015
neposkytuje verný a objektívny pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným zákonom.“
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu audítora, Ing. Tibora Bátoryho, k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2015
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z. pre Obecné
zastupiteľstvo obce Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.46/2016 bolo prijaté.

8. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
OBCE MAKOV ZA ROK 2015
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2015 predložila hlavná
kontrolórka obce, p. Elena Trebulová.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2015 spracovala na
základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2015, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 13.5.2015, ako aj na základe finančných a účtovných
výkazov, najmä výkazov – „súvaha k 31.12.2015“, „ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015“,
„Poznámky“ a „ Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený
k 31.12.2015.

26

Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce
Makov.
Pri spracovaní stanoviska bolo posudzované na základe dvoch hľadísk, a to: zákonnosť
predloženého návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2015 a metodická správnosť
zostavenia návrhu záverečného účtu Obce Makov.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne predpisy.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16
odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov § 9ods.4.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, tvorbu a použitie peňažných fondov, návrh na
finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia k 31.12.2015,bilanciu aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, prehľad o záložnom práve na majetku Obce Makov, prehľad o majetku
obce k 31.12.2015, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených Obcou Makov,
prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Makov za rok 2015,údaje o nákladoch a
výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu,
správa nezávislého auditora.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Vykázaný schodok rozpočtu obce za rok 2015 vo výške 334 734,61 € je zistený v súlade s
§ 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004.
Schodkový výsledok hospodárenia za rok 2015 bol dosiahnutý z kapitálového rozpočtu Obce.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
bežného a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok /alebo schodok/.
V roku 2015 nebol tvorený rezervný fond z dôvodu dosiahnutia schodku rozpočtu.
ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie,
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým

27

osobám -podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu,
ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom uznesením č.36/2015 zo dňa 11.02.2015.
Rozpočet na rok 2015 po zmenách bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový vo výške 5 803 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške
564 705 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu
a príjmovými finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov na účtoch z roku 2014,
preklenovacím úverom a úverom zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandard 210.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený dvoma rozpočtovými
zmenami.
- Prvá zmena schválená dňa 07.10.2015 uznesením č.101/2015
- Druhá zmena schválená dňa 02.12.2015 uznesením č. 135/2015.
Schválený rozpočet v €
Rok 2015

Rozpočet po zmenách v €
Rok 2015

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok

1 487 495
1 485 392
2 103

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok

236 200
824 105
- 587 905

Rozpočet celkom
Príjmy
Výdavky
Schodok /prebytok

2 578 414
2 571 547
+ 6 876

2 616 255
2 582 488
33 767

854 719
262 050

824 719
232 050

592 669

592 669

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Zostatok fin.operácií

1 549 336
1 543 533
5 803

-

242 200
806 905
564 705

Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného
rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, kapitálové
príjmy boli tvorené dotáciami zo ŠR a iných verejných rozpočtov
rok

Upravený rozpočet v €

Skutočnosť v €

2011

1 410 142

1 358 231,29
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2012
1 400 353
1 401 239,60
2013
1 434 446
1 483 489,77
2014
1 481 291
1 490 420,96
2015
1 549 336
1 548 494
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má stále výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovanej
finančnej čiastky na rok 2015 vo výške 454 400,-€ dosiahli skutočné príjmy čiastku
463 851,92 €. Čo predstavuje plnenie na 102,08%.
Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období
Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Skutočnosť
78 357
100 801
105 150
99 716
94 848

Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň z pozemkov, ktorá v roku 2015 dosiahla
výšku 51 704,49 €. Dane zo stavieb predstavovali čiastku 42 668,15 € a daň z bytov čiastku
475,78 €. Rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľnosti na rok 2014 bol 103 478,-€ a dosiahnutá
skutočnosť 99 716,67 €.

Skutočnosť
2011
Skutočnosť
2012
Skutočnosť
2013
Skutočnosť
2014
Skutočnosť
2015

Daň
z pozemkov v €

Daň zo stavieb
v€

Daň z bytov
v€

34 918,39

42 984,55

454,92

Poplatok za
komunálny
odpad v €
52 461,48

58 432,74

41 845,15

523,72

47 166,22

59 455,90

45 216,12

478,24

50 257,54

58 719,53

40 526,66

470,48

47 343,41

51 704,49

42 66,15

475,78

46 064,96

Výnos poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2015 predstavoval
čiastku 46 064,96 €. Náklady na efektívny zvoz a odvoz odpadu v obci za rok 2015 dosiahol
skutočnosť 54 247,31 €. Obec dofinancovala program 3.12. Zvoz a odvoz odpadu v obci
v roku 2015 čiastkou 8 182,35 €.

Daň za psa
Za ne
výherné
hracie
automaty

Skutočnosť
2011 v €

Skutočnosť
2012 v €

Skutočnosť
2013 v €

Skutočnosť
2014 v €

Skutočnosť
2015 v €

1 358,32
5 974

968,08
27,38

1 407,69
52,48

1 291,72
30,-

1 341
30
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Za
ubytovanie
Za
užívanie
VP

6 601,09

7 481,29

6 811,29

5 590,47

11 419,17

623

768,52

472

-

729,98

Výber ostatných daní bol v položkách daň za ubytovanie a za užívanie verejného
priestranstva vyšší oproti minulému roku.
Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi:
2011
2011
2013
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
v€
v€
v€
Nedaňové
167 360,44
197 081,72
231 285,86
príjmy

2014
2015
skutočnosť skutočnosť
v€
v€
194 103,82 219 047,94

Nedaňové príjmy predstavujú tržby za prenájom obecného majetku, administratívne a iné
poplatky, sankčné úroky, predaj výrobkov a služieb, réžia stravy, poplatky za znečisťovanie
ovzdušia, predaj prebytočného majetku, úroky z vkladov, cintorínske poplatky, platby za
služby v ZPS, rozvoz obedov, opatrovné, služby v Dome nádeje, odstraňovanie snehu, predaj
elektro odpadu a železného šrotu a iné príjmy.
ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov
Rozpočet po zmenách v €
Rok 2011
1 344 011
Rok 2012
1 366 935
Rok 2013
1 431 722
Rok 2014
1 477 373
Rok 2015
1 543 533

Skutočnosť v €
1 167 398,57
1 303 364,58
1 437 406,43
1 374 377, 47
1 455 425,42

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol skutočne čerpaný na 94,29 %.
Z rozpočtovaných nákladov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 349 866 €
bolo skutočné čerpanie vo výške 339 979,66 € čo predstavuje čerpanie na 97,17 %. Tieto
náklady tvoria prostriedky na mzdu starostu ,kontrolórky obce, pracovníkov obecného úradu,
zástupcu starostu, MOS, matriky, registra obyvateľov, stavebného úseku, životné prostredie,
knižnice, ZPS Makov- sociálna pracovníčka, opatrovateľky, účtovníčka, rozvoz obedov.
Poistné a príspevky do poisťovní bolo rozpočtované pre rok 2015 vo výške 124 152 €.
Skutočné čerpanie predstavovalo 95,28% to jest 118 289,86 €. Sú to platby za odvody
poistného z miezd pracovníkov obecného úradu, zariadenia pre seniorov za zamestnávateľa
a z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti.
Doplnkové dôchodkové poistenie bolo rozpočtované vo výške 4 910 €. Skutočné čerpanie vo
výške 3 989,87 € čo je 81,26%. Táto čiastka predstavuje doplnkové dôchodkové poistenie pre
32 zamestnancov.
532 029 € bolo rozpočtované na tovary a služby –energie, materiál, PHM, poštovné,
dopravné, cestovné náhrady, štandardná údržba a oprava, nájomné a ostatné tovary a služby.
Skutočné čerpanie bolo vo výške 385 830,51 € to jest 72,52 %.
Na nemocenské dávky, odchodné a odstupné bolo rozpočtované 1 435 €, skutočné čerpanie
838,96 € to jest 58,46 %.
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Bežné transfery s rozpočtom 25 670 € boli čerpané na poskytnutie dotácie pre 8 subjektov,
členské príspevky do ZMOS, ZMOK, Mikroregión Horné Kysuce, organizácia cestovného
ruchu Kysuce a detí v hmotnej núdzi.
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet v €
Rok 2011
738 833
Rok 2012
658 848
Rok 2013
639 949
Rok 2014
1 000 542
Rok 2015
806 905

Skutočnosť v €
170 679,05
277 936,65
275 189,96
243 727,28
635 562,94

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 bol čerpaný do výšky 78,77 %.
Z kapitálových výdavkov sa zrealizovali investičné akcie:
- osvetlenie cintorína
- nákup T 815 CAS 30 na ochranu pred požiarmi
- výkup pozemkov pod MK
- asfaltovanie miestnej komunikácie v časti Čierne
- odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri ZŠ Makov
- výstavba viacúčelovej budovy a jej oplotenie ŠK Javorník Makov
-predlženie verejného osvetlenia Husáre a vetva chata Makov
-vypracovanie projektovej dokumentácie na rozhľadňu Makov Čierne
- oporný múr za BD Čierne 17, sušiak u BD Čierne
- výstavba bytového domu Štandard 210
- prístrešok do bytu ZPS, systém sestra-pacient, podlahový automat, sušička do práčovne
-rekonštrukcia zubnej a detskej ambulancie na posilovňu
-výkup pozemkov
Nedočerpanie kapitálového rozpočtu obce na rok 2015 bolo z dôvodu, že nie všetky
rozpočtované kapitálové výdavky boli zrealizované napr.:
- rozšírenie miestneho rozhlasu a káblového distribučného systému
- majetkovo právne vysporiadanie vodovodu na Krupovskom vršku
-prístrešok na zberné nádoby Kršlisko
- rozšírenie kamerového systému
- príprava výstavby AZ Kopanice-Papaje – vysporiadanie pozemkov
- projekt zateplenia budovy MŠ
- projekt rekonštrukcie strechy a zateplenia DK Makov
- výstavba bleskozvodu v útulku Makov č. 122
- rekonštrukcia vjazdu k budove zdravotného strediska
Finančné operácie:
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa
považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci, vystavené a prijaté zmenky,
predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce.
Finančné operácie za roky 2012-2015
Skutočnosť
Skutočnosť
2012
2013
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Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

42 807,28

96 209,97

204 028,35

562 136,78

4 398,37

17 542,14

56 123,73

230 881,30

Príjmové finančné operácie v roku 2015 predstavovali zostatok finančných prostriedkov
z roku 2014, úver od ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandard 210 vo výške 239 656,54 €.
Dotácia z MDVRR SR na výstavbu BD Štandard 210 vo výške 58 238,82 €. Preklenovací
úver na projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ vo výške 203 640,€.
Výdavkové finančné operácie sa použili na splácanie istín z prijatých úverov
- ŠFRB na bytový dom Čierne 17
5 004,89 €
- ŠFRB na bytový dom Štandard 210
7 236,41 €
- rekonštrukcia výdajne ŠJ
15 000,-€
- preklenovací úver na nákup hasičského auta
203 640,-€
Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok
alebo schodok jej rozpočtu: podľa § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné
výdavky / bežný rozpočet/ a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky / kapitálový rozpočet/,
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Hospodárenie obce v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok
Rozpočet celkom
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok/schodok

Schválený rozpočet v
€

Upravený rozpočet v
€

Čerpanie v €

1 487 495
1 485 392
2 103

1 549 336
1 543 533
5 803

1 548 494
1 455 425,42
93 068,58

236 200
824 105
-587 905

2 578 414
2 571 547
6 876

242 200
806 905
- 564 705

2 616 255
2 582 488
33 767
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218 763,75
635 562,94
- 416 799,19

1 767 257,75
2 090 988,36
- 323 730,61

Obec Makov usporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom:
- vrátená čiastka 2 903,52-€ za neobsadené miesta v ZPS na účet MPSVR.
- vrátená čiastka 2 350,25 € na účet MPSVR za neobsadené miesta v útulku Makov č. 122
- vrátená čiastka pri vyúčtovaní finančných prostriedkov na voľby 281,91 €
- nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 11 004- € na prenesený výkon štátnej správy na
úseku školstva boli prenesené na čerpanie do roku 2016
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané finančné prostriedky na
prenesený výkon štátnej správy vo výške 11 004,- € tvorí schodok rozpočtu v roku 2015 vo
výške 334 734,61 € zistený v súlade s § 2 písm. b/a c/ a podľa § 10 ods. 3 písm. a/ b/ zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhujeme zúčtovať :
Z finančných operácií vo výške 331 255,48 € a z rezervného fondu 3 479,13 €.
Bilancia aktív a pasív:
Rok 2008 bol medzníkom v účtovníctve obcí, nakoľko od 1.1.2008 začali mestá a obce
akruálne účtovať podľa metodiky Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor
/IPSAS/. Akruálne účtovníctvo je informačná sústava, ktorá zachytáva informácie o majetku,
záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch v období, kedy vznikli t.j. v období,
s ktorým časovo a vecne súvisia. Je založené na akruálnom – časovom princípe. Subjekty
verejnej správy teda vedú účtovníctvo na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa
naďalej zostavuje na hotovostnom systéme. V zásade to znamená, že prebytok a schodok
rozpočtu a celého rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe
skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov na položkách
v rozpočtovom hospodárení. Na druhej strane závierka verejnej správy sa stáva
zrozumiteľnejšia nakoľko sa priblížila postupom účtovania pre podnikateľský sektor.
Aktíva- ide o ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa
očakáva , že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov, pričom aktíva tvoria
majetok a iné aktíva.
- aktíva k 31.12.2014 sú v hodnote
6 229 794 €
- aktíva k 31.12.2015 sú v hodnote
6 332 046 €
Pasíva – ide o existujúce povinností, ktoré vznikli z minulých udalostí, pravdepodobne
v budúcnosti znížia ekonomické úžitky obce
- pasíva k 31.12.2014
6 229 794 €
- pasíva k 31.12.2015
6 332 046 €
Na strane 17 návrhu záverečného účtu na rok 2015 je prehľad aktív a pasív k 31.12.2015 aj za
predchádzajúce obdobia. Konečné zostatky všetkých účtov vykázaných v súvahe
k poslednému dňu účtovného obdobia boli zhodné so začiatočnými stavmi všetkých účtov
k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia a obsahové vymedzenie
položiek účtovných výkazov nadväzovalo na príslušné syntetické účty rámcovej účtovnej
osnovy a analytické účty uvedené v účtovnom rozvrhu. Účtovné výkazy boli v súlade
s hlavnou knihou a obsahovali náležitosti účtovnej závierky.
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej uzávierky
predstavujú sumu:
- k 31.12.2010 5 308 808 €
- k 31.12.2011 8 840 900 €
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-

k 31.12 2012
k 31.12.2013
k 31.12.2014
k 31.12.2015

8 689 559 €
6 423 869 €
6 229 794 €
6 332 046 €.

Bilancia pohľadávok a záväzkov:
Situácia vo vývoji pohľadávok sa oproti predchádzajúcemu roku zhoršila. Výška pohľadávok
v roku 2014 bola 63 943 €. V porovnaní s rokom 2014 v roku 2015 stúpli pohľadávky o
18 873 €, t.j. o 29,50 %. Pohľadávky v roku 2015 predstavujú čiastku 82 816 €.
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 616 746 €. Výška evidovaných záväzkov oproti
minulému roku stúpla o 216 506 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Stav k 31.12.2015

132 683,21
130 334,23
190 295,80
205 215,53
419 216,87

Stav dlhu k 31.12.2015 k bežným príjmom je 34 603,71 €, lebo do celkovej sumy dlhu sa
nezapočítavajú úvery poskytnuté zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných
nájomných bytov vo výške 266 497,55 €.
Obec Makov pri požívaní návratných zdrojov financovania dodržiava pravidlá používania
návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Hodnotenie programov rozpočtu:
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2015 zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce boli alokované do 12
programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky. Každý program, ktorý
predstavuje súhrn aktivít / prác, činností a dodávok/ má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom
zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ
sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu
záverečného účtu je na úrovni percentuálneho vyjadrenia plnenia či neplnenia čerpania
finančných prostriedkov a plánovaných merateľných ukazovateľov.
ZÁVER
Záverečný účet obce patrí medzi zásadné dokumenty. Jeho cieľom je podrobne informovať
o hospodárení obce za uplynulý rok. Okrem hodnotiacej funkcie sa má stať zároveň
východiskom budúcich rozhodnutí orgánov obce, zvlášť v oblasti rozpočtu, financií
a nakladania s majetkom obce. Zverejnením s možnosťou pripomienkovania sa zároveň účet
následne stáva nástrojom komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej
kontroly samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná
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závierka k 31.12.2015 bola v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.
V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná
kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Makov za rok 2015 výrokom „Celoročne hospodárenie obce Makov
za rok 2015 schvaľuje bez výhrad“.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, k záverečnému účtu Obce
Makov za rok 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková,

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.47/2016 bolo prijaté.

9. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE MAKOV ZA ROK 2015
- Rozpočet obce pre rok 2015
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
- Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Finančné usporiadanie vzťahov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
- Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Hodnotenie plnenia programov obce
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- Návrh uznesenia
Záverečný účet Obce Makov za rok 2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice, predložila Ing. Irena
Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce.
Na rokovanie OZ sa o 10.45 hod dostavil poslanec OZ, Ing. Stanislav Gašparík.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – zaujíma ju, čo sa stane, ak sa prekročia výdavky
rozpočtu a v prípade, ak sa prekročiť môžu, koľko a za akých podmienok. Každopádne by sa
nemali prekročiť sumy, ktoré nie sú kryté rozpočtom.
(Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – môžu sa prekročiť iba v kapitálových
výdavkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a u preneseného výkonu štátnej správy,
schodok kapitálových výdavkoch musí byť krytý
prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.
Ak sa presúva medzi kapitálovými a bežnými výdavkami,
musí to schváliť obecné zastupiteľstvo. Ak sa presúva
medzi jednotlivými položkami bežného alebo
kapitálového rozpočtu, môže o tom rozhodnúť starosta,
avšak iba v tom istom podprograme.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – bežný rozpočet je prevádzka, kapitálový rozpočet sú
investície, finančné operácie je banka, bežný rozpočet musí byť prebytkový , nesmieme však
hospodáriť s mínusom a na to, aby sme jedli, nemôžeme si ísť do banky požičať. Kapitálové
investície môžu byť mínusové, napr. ideme nadobúdať majetok, na to si môžeme požičať,
resp. môžeme na to použiť rezervný fond alebo prebytok hospodárenia z minulého roku.
Jednotlivé položky nemôžu byť v rozpočte prekročené, musí to byť schválené OZ, resp.
starosta má aj kompetenciu, že môže prekročiť rozpočet, avšak iba do istej sumy v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a iba medzi položkami v tom istom
podprograme. Musí však urobiť úpravu rozpočtu, aby sa nestalo, že v rozpočte vidíme, že je
to prekročené aj nad 100%. Nie všetko musí schvaľovať OZ, môže aj starosta, treba to však
podložiť písomne, čo sa presúva a koľko sa presúva a z ktorej položky a do ktorej položky. V
minulosti na to upozorňovala kontrolórka, teraz to ide bez povšimnutia.
(Ing. Alena Šupčíková – v zmysle zákona ide o porušenie rozpočtovej disciplíny a starosta by
mal za to zodpovedať. Preplatili sa faktúry, ktoré nie sú kryté
rozpočtom, nechápe, prečo sa vlastne zaúčtovali, keď neboli kryté
rozpočtom.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – čo sa týka ozvučovacej aparatúry za 2 400 €, je
umiestnená na futbalovom ihrisku. Bude stále iba tam alebo sa bude využívať aj inde, keďže
stála toľko veľa peňazí?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ozvučenie bolo zaplatené z prostriedkov Organizácie
cestovného ruchu Kysuce a samozrejme sa bude prenášať
podľa potreby. Je teraz síce na ihrisku, budú však hody,
prenesie sa do centra a pod., v prípade potreby aj na
cintorín)
Čo s polyfunkčným objektom-prístreškom pri BD Čierne 17, bude sa prenajímať?
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(p. Martin Pavlík, starosta obce – v súčasnosti sa ešte nepoužíva, nie je na stavbu doposiaľ
vydané kolaudačné rozhodnutie, čaká sa na vyjadrenie
Povodia Váhu.)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ –chce vedieť, čo nám, okrem ozvučovacej aparatúry,
OCR Kysuce ešte poskytnú.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – je tam naakumulovaných 10 000 €, zvažujú za sumu dať
zröntgenovať brest u Papaji, nakoľko chátra, dostaneme
odborné stanovisko, aby sme poznali do budúcna jeho stav
a následne chcú dať k brestu oddychové lavičky a pod.)
Ďalej je zvedavá, čo sa robilo v útulku, keď je tam výrazné prečerpanie? Dokonca dňa
02.12.2015 sa schvaľovala úprava rozpočtu, prečo sa to vtedy nedalo do úpravy?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – opravovalo sa tam sociálne zariadenie a sprcha. Robilo sa to
na konci kalendárneho roka kvôli vyčerpaniu dotácie.)
Ing. Šupčíková konštatuje, že 3 900 € za rekonštrukciu WC a sprchy je dosť veľa, každopádne
chce rekonštrukciu osobne vidieť na tvári miesta.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – zaujíma ju, aký oporný múr sa budoval za bytovým
domom Čierne 17? A koľko sušiakov u BD v Čiernom sa urobilo za 2 000 €? Ďalej by chcela
vedieť, či aj v útulku sa vyberali také kvalitné a drahé materiály ako boli použité na prístrešku
pri BD Čierne 17?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – oporný múr sa tam spevňoval, stavali sa tam
2sušiaky,
vrátane zámkovej dlažby pod nimi, treba si
uvedomiť,
koľko je to m2 a pokiaľ ide o materiál, snaží sa vždy
vybrať materiál kvalitný a cenovo dostupný.
Upozorňuje na skutočnosť, že pri rekonštrukcii
budovy základnej školy boli obkladačky
v školských WC o 100% drahšie ako sú napr.
v bytovom dome, útulku.)
Ďalej chce vedieť, ak sa peniaze v rozpočte nedočerpajú na 100%, kde sa použijú?
(Ing. Irena Valičková – nedočerpané finančné prostriedky sa použijú v rozpočte na ďalší
kalendárny rok)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – práce na opravu cesty Bittale v príjmových položkách je
750 €, kde sú peniaze, čo dala firma na cestu do Beloni a ako sa to tam ide ukončiť, nie je to
v príjmoch rozpočtu.
(Ing. Irena Valičková – peniaze od firmy na cestu do Beloni – 7 000 € sú naúčtované
v položke
223.001 ako predaj tovaru a služieb)
Ďalej sa chce opýtať u výdavkoch – zvoz odpadu. Zvyšovali sme minulý rok cenu za odpad
a je tam veľké mínus. Pán podnikateľ p. Grežďo upravil ceny odpadu, lebo mu to
nevychádzalo, čiže navýšil obci cenu za odpad. Vo všeobecnosti dnešný systém nového
zákona o odpadoch je založený na tom, že na skládku môžeme voziť iba zvyškový odpad,
všetko ostatné sa musí separovať. Naozaj sa treba s tým zaoberať, lebo ročne nám to teraz
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robí 10 000 € , že sme v mínuse a ak na to nebudeme reagovať a nenaučíme sa separovať, o 5
rokov sa stane, že v bežnom rozpočte prešustrujeme ročne omnoho viac peňazí.
V položke Správa a údržba miestnych komunikácií-letná je suma 42 250 €. Kde sa za tie
peniaze robila letná údržba?
(Ing. Irena Valičková – robila sa cesta do Jantošov k RD p. Fabšíka, na Trojačke, do Husari,
do
Bugali, na Bumbálke, Buková)
Čo sa týka kultúry, trikrát žiadal o predloženie vyúčtovania minuloročných PetroPavlovských hodov. Stále nič nedostal.
Multifunkčné ihrisko pri futbalovom ihrisku v Čiernom – je tam za minulý rok vyúčtované
1 800 €, podľa mňa tam nebolo urobené nič.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – za sumu sa kupovali konštrukčné prvky na zábradlie, bolo
to
však cez zimu v sklade a realizovalo sa to až tento rok.)
Verejná zeleň – je tam veľký nárast v rozpočte, je tam suma v kapitálových výdavkoch 3 120
€, čo sa za tie peniaze robilo? Myslí si, že tam zahrnuli aj projekt rozhľadne.
Pre bytový dom Čierne 17 síce zlepšili podmienky, že tam urobili sušiak, nemá nič proti
tomu, ale za 2 500 €?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – treba pozerať na to reálne, veď je tam aj vydlaždená
veľká plocha, treba zrátať, koľko je to m2)
Ďalej sa chce opýtať, či máme spracované projekty na rozhľadňu, chodník okolo zdravotného
strediska?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce - projekt na rozhľadňu je spracovaný, na chodník
zatiaľ
nie, zatiaľ robíme iba prípravné projektové práce
k začatiu vykupovaniu pozemkov od zdravotného
strediska až po RD p. Gazdíkovej. Robila sa aj
projektová dokumentácia na rekonštrukciu obecného
úradu s bezbariérovým vstupom, klientským
centrom. Chceli sme podať projekt, intenzívne sme
sa
o to snažili, avšak pred konečným termínom nám
oznámili, že máme v budove prenajatú veľkú časť
inému subjektu a rozmermi to presiahlo povolených
15%, čiže sme sa s projektom nemohli uchádzať.)
V rozpočte je nárast pohľadávok, to ale asi súvisí s úverom na bytový dom?
Žiada na budúce OZ predložiť všetky aktuálne spracované projektové dokumentácie, ako
napr. projekt rozhľadne, rekonštrukcie obecného úradu, chodníka okolo zdravotného
strediska, prístrešok pri zariadení pre seniorov a pod., aby sme sa mohli s nimi oboznámiť.
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v položke zimná údržba chce vedieť, či sú tam
zarátaní aj zamestnanci a žiada predložiť rozpis zimnej údržby podľa jednotlivých
odberateľov a koľko ktorá firma dostala za určité úseky. Počula určitú kritiku, preto to chce
vedieť, ktoré úseky boli vyorávané a kým. Na jednej strane počula kritiku na kvalitu
vyorávania Kasární, ale počula aj kritiku, že Kasárne boli privilegované a že lokality, kde je
tiež cestovný ruch, nebola zimná údržba vykonávaná tak, ako by sa mala.
Chce vysvetliť, prečo je účtovne strata v rozpočte taká veľká, čo ovplyvnilo takú veľkú stratu
obce?
(Ing. Irena Valičková – pretože tam nie sú finančné operácie, do príjmov a výdavkoch nejdú
ani odpisy, nadobudol sa bytový dom, nie je to ešte v majetku
(Ing. Marián Masnica - pretože kapitálové výdavky boli kryté finančnými operáciami,
nadobudol sa veľký majetok- bytový dom a keďže tam nie sú zahrnuté
finančné operácie, preto sme dosiahli stratu)
Ďalej sa chce opýtať na použitie sociálneho fondu – je tam výrazne väčšie čerpanie, ako po
minulé roky. Prečo to tak výrazne narástlo?
( Ing. Irena Valičková – je to z dôvodu, že sa poskytuje stravný lístok za 0,44 € a v ZpS, keď
boli ženy na PN dlhšie ako 2 mesiace, vyplácalo sa im po 67 €, že
nemali príjem. Zároveň bolo aj viac zamestnancov, rátajú sa tam aj
zamestnanci menších obecných služieb. Takisto pri jubileu 50 rokov
sa dáva zo sociálneho fondu po 33 € a minulý rok sa dalo trom
osobám.)
Po predložení vyúčtovania Petro-Pavlovských hodov za minulý rok je prekvapená
z niektorých položiek, ako napríklad výroba plagátov v sume 338 €. Taktiež ju zaujíma, čo je
zahrnuté v položke „ostatné náklady“ v sume 1 152 €.
(Ing. Irena Valičková - sú tam zahrnuté náklady na prípravu hodov, stavanie stanov,
v zariadení
pre seniorov robili občerstvenie a pod.)
(Ing. Marián Masnica – u hodov je to tak, že v minulosti nás stali hody 2 000 € – 3000 €,
u výročných cca 5 000 €, dnes sa dostávame na sumu 7 000 € )
( Ing. Stanislav Gašparík – myslí si, že práca zamestnancov firmy Vodohospodár sa nemusela
do nákladov zahŕňať, chlapi by aj tak robili niečo iné, čiže o 761 €
by boli náklady nižšie)
Ing. Šupčíková ďalej chcela informácie ohľadom kanalizačnej prípojky pri základnej škole.
Bude sa to predávať naspäť do majetku školy?
(Ing. Irena Valičková.- nie, dá sa im to do správy)
Aký bol pôvodný rozpočet stavby bytového domu štandard 210 a v akej výške bola konečná
realizácia stavby? Žiada predložiť toto porovnanie.
Čo znamená položka „Anton Pavlík – POH ZpS“, kde je suma 3 000 €?
(Ing. Irena Valičková – ide o klienta v zariadení pre seniorov, každý mesiac máme voči nemu
pohľadávku vo výške 118 €, pretože má nízky dôchodok
a nedokáže zaplatiť všetky služby v ZpS. V prípade úmrtia si
toto
obec uplatní v dedičskom konaní.)
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(Ing. Marián Masnica – je tam ale pri tomto probléme nesprávny postup, malo by sa to
zaplatiť
zo sociálnej kapitoly obce zariadeniu pre seniorov, pretože v ZpS tam
tie peniaze reálne chýbajú. Ak by sa jednalo napr. o občana z inej
obce,
musela by to platiť obec, kde má občan trvalý pobyt a ZpS by vystavila
faktúru na danú sumu inej obci.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ - v správe o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
činnosti je uvedené, že obec za rok 2015 mala iba náhodilý príjem vo výške 6 864,83 €
a k tomu súvisiace náklady vo výške 6 967,39 €, z čoho vznikla obci strata vo výške 102,56 €.
Čo to znamená?
(Ing. Irena Valičková – napr. oranie traktorom, predaj železného šrotu, vyhlásenie v miestnom
rozhlase, predaj propagačného materiálu, to sú náhodilé príjmy, ktoré
sú pre nás ako podnikanie a k tomu sú vyrátané náklady
a v skutočnosti boli náklady vyššie ako príjem, preto tá strata.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
B/ S ch v a ľ u j e
usporiadanie schodku hospodárenia v sume 334 734,61 €, zisteného podľa ustanovenia §10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Rastislav Gajdoš,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

Katarína Lučanová

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.48/2016 bolo prijaté.
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Po ukončení hlasovania Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ, upozorňuje na to, že
poslednýkrát hlasovala za schválenie záverečného účtu, keď je prekročený rozpočet.
10. ŽIADOSŤ DHZ MAKOV O PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NA NÁKUP SLÁVNOSTNÝCH UNIFORIEM
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval prítomných o žiadosti, ktorú dňa 06.06.2016
doručil zástupca DHZ Makov, p. Viktor Židek, s poverenia výboru DHZ Makov. Žiadajú
Obecné zastupiteľstvo v Makove o navýšenie rozpočtu obce v programe č.4 Bezpečnosť
o čiastku 1000 € za účelom nákupu slávnostných uniforiem pre svojich členov. Podľa
dostupných a aktuálnych informácii na webových portáloch sú ceny jednotlivých súčastí
nasledovné: sako – 92 €, nohavice – 45 €, čiapka (brigadírka) – 30 €, košeľa – 20 €, viazanka
so sponou – 12 € = spolu 199 €. Žiadajú financie na zakúpenie 5 ks týchto uniforiem.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10:
p. Martin Pavlík, starosta obce – navrhuje schváliť im toto navýšenie v rozpočte, potrebujú
zopár slávnostných uniforiem, či už na rôzne slávnostné stretnutia, napr. Stretnutia veteránov
a iné príležitosti, pohreby členov DHZ a pod. Naozaj na stretnutí veteránov, ktoré býva každé
dva roky, boli tí naši, či už počtom alebo výstrojom oproti iným trošku zanedbaní. Nevidí
zásadný problém, aby sme ich v tomto dovybavili.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa Z – chce sa spýtať, prečo DHZ nevyužil schválenú dotáciu?
Podotýka, že členovia DHZ by sa mohli aj zapájať do projektov. Má vedomosť, že vo
Vysokej nad Kysucou získali uniformy z projektu.
(Ing. Irena Valičková – dotáciu na činnosť už dobrovoľní hasiči nebudú požadovať, nakoľko
patria pod obec)
Mgr. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – nie je proti schváleniu, osobne má však takú
skúsenosť, že je dobré, keď sa ľudia aj podieľajú nejakými percentami na činnosti, na kúpe,
aby si nezvykli, že všetko dostanú a nebudú sa o nič starať.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/berie navedomie
žiadosť DHZ Makov o pridelenie finančných prostriedkov na nákup slávnostných uniforiem.
B/ S ch v a ľ u j e
pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1 000 € pre DHZ Makov na nákup 5 ks
slávnostných uniforiem.
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C/ U k l a d á
účtovníčke obce, Ing. Irene Valičkovej, upraviť rozpočet obce Program č.4 –Bezpečnosť
obce, Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi – navýšiť bežné výdavky o sumu 1 000 € NA
nákup slávnostných uniforiem pre DHZ Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.49/2016 bolo prijaté.

11. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2016
Návrh na úpravu rozpočtu predložila Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce.
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežné výdavky prenesené výkony štátnej
správy v oblasti školstva, volieb, bežné výdavky v rámci samosprávy a kapitálové výdavky,
ktoré sa v niektorých podprogramoch nebudú realizovať, avšak budú použité v rámci
samosprávy na kapitálové výdavky na cintoríne a streche Domu kultúry Makov.
Návrh úpravy:
Príjmy rozpočtu 2016
- Dotácia na PVŠS – voľby NR SR zvýšiť o sumu 261 €
- Dotácia na PVŠS - knihy pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka zvýšiť o sumu 913 €
- Transfer od SLSP a. s. na oddychovú zónu pod Grapami zvýšiť o sumu 3 000 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 4 174 €
Výdavky rozpočtu 2016
- zvýšiť v podprograme Členstvo v samosprávnych organizáciách bežné výdavky
o sumu 200 €
- zvýšiť v podprograme Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami bežné výdavky
o sumu 261 €
- zvýšiť v podprograme na úseku OPK bežné výdavky na približovanie, ťažbu ( výrub
stromov ) na obecnom pozemku o sumu 710 €
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-

-

-

-

zvýšiť v podprograme Cintorínske a pohrebné služby kapitálové výdavky na
rekonštrukciu cintorína o sumu 5 000 €
zvýšiť v podprograme Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na hasičské uniformy
DHZ o sumu 1 000 €
znížiť v podprograme Správa a údržba MK- letná kapitálové výdavky na chodník
( nebude sa realizovať) o sumu 25 000 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba verejných priestranstiev bežné výdavky na
mzdy a odvody brigádnikov vo výške 4 230 €, na nákup lavičiek, kvetináčov o výšku
3 200 € a zvýšiť kapitálové výdavky na oddychovú zónu pod Grapami o sumu 6 000
€ ( 3 000 € SLSP a 3 000 spoluúčasť obce)
zvýšiť v podprograme Základná škola bežné výdavky na knihy o sumu 913 € a na
monitorovaciu správu o sumu 60 €
zvýšiť v podprograme Materská škola bežné výdavky na energetický audit o sumu
800 €
zvýšiť v podprograme Dom kultúry kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy
o sumu 20 000 €
zvýšiť v podprograme Investičná bytová výstavba bežné výdavky o výšku 4 000 €
( materiál, voda a stočné, revízie a ostatné služby) a znížiť kapitálové výdavky
o sumu 4 000 €
znížiť v podprograme Správa obce kapitálové výdavky o sumu 13 200 €
Spolu výdavky: zvýšené o 4 174 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 592 963 €
Príjmy kapitálové:
33 000 €
Príjmy finančné:
256 753 €
Príjmy celkom: 1 882 716 €

Výdavky bežné:
1 555 420 €
Kapitálové výdavky: 299 720 €
Finančné operácie:
27 350 €
Výdavky celkom:
1 882 490 €

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – výdavky na ťažbu pri výrube drevín
u novostavby RD p. Petra Čičku sú vo výške 710 €, požaduje, aby ale aj príjmy
z predaja za výrub týchto drevín boli takisto rozpočtované.
Čo sa týka kapitálových výdavkov na rekonštrukciu cintorína, majú naplánované
ďalšie časti rekonštrukcie okrem toho, čo sa robí? Videla to tam odbagrované, je to tam
rozumné takto robiť, aj keď bohužiaľ je tam kopec, pochopila, že tam bude rad hrobov
a jedna úzka ulička a skok dole, určite to považuje ale za rozumné, lebo sa nedá inak
docieliť, aby hroby boli usporiadané.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – mnohé nové hroby nelícujú tak ako by mali, preto
sa rozhodli to takto realizovať, teraz robia
kaskády, kde budú dva hroby a medzi nimi 30-40
cm ulička. Preto je v rozpočte také navýšenie, lebo
chcú to takto terasovite robiť aj v hornej časti.
Najdôležitejšie je odbagrovanie a položenie
obrubníkov. Týmto spôsobom dosiahneme línie
a ľudia si už môžu kupovať konkrétne hrobové
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miesta.)
Dôležitá vec, ktorá ju hlavne zaujíma, je to, prečo sa nejde realizovať plánovaná
rekonštrukcia chodníka, prečo chcú rozpočet na túto stavbu znížiť o 25 000 € ?
(p. Martin Pavlík, starosta obce - v súčasnosti prebieha petícia, chcú vyvinúť tlak na
štát, aby konečne začali opravovať túto štátnu cestu,
aby sa minimálne začali o to zaujímať. Bol tu
v minulosti prísľub, že v roku 2016 by sa mala začať
realizovať v obci stavba Prieťah Makova, doteraz nie
je ani projektová dokumentácia. Popritom chcú spojiť
túto rekonštrukciu a vyvolať investíciu aj na
rekonštrukciu chodníka. Myslí si, že by to bolo
nerozumné, ak by sa teraz pustili do rekonštrukcie,
chce počkať na vyjadrenie ministra. Doteraz majú cca
600 podpisov, ďalší krok bude medializácia,
s médiami
navštívia občanov z rodinných domov, ktorých sa to
predovšetkým dotýka, ak nepochodia, uskutočnia na
hlavnej ceste živú prekážku.
Ing. Alena Šupčíková chce vedieť, či objednali spomínané meranie hlučnosti. Bolo by
to rozumné, pretože by sme mali konkrétny kontrolný výsledok, s ktorým by sme
možno viac uspeli, než s petíciou. Každopádne nám nič nebráni robiť chodníky, neverí,
že popri rekonštrukcii cesty sa zo strany štátu vyvolá investícia aj s rekonštrukciou
chodníkov.
(Ing. Stanislav Gašparík – spomínané meranie by sa malo naozaj zrealizovať)
(Katarína Lučanová – spoliehať sa na to, že popri rekonštrukcii cesty nám bude štát
robiť
aj chodníky, to je predsa nereálne.)
(Ing. Marián Masnica – osobne si myslí, že hlučnosť treba naozaj zmerať)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – keďže plánujú oddychovú zónu Pod grapami, čo
tam chcú realizovať? V rámci projektu revitalizácie centra bola projektová
dokumentácia spracovaná aj na stavebný objekt oddychovej zóny, ktorý sa
nerealizoval, treba si to pozrieť, bolo by dobré to využiť, projektoval to Ing. Mikovčák.
(p. Martin Pavlík, starosta obce - zapojili sa do projektu SLSP, žiadali sumu 9 000 €,
schválili nám však iba 3 000 €. Navrhujú tam metrové
oplotenie okolo Kysuce, osadiť tam lavičky,
osvetlenie
a potom postupne, v rámci finančných možnosti budú
pokračovať ďalej.)
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – zaujímalo by ju, či musíme robiť všetko tak
draho? Všetci dobre vieme, že sa dá robiť veľa vecí lacnejšie, s lacnejšími materiálmi.
Nie je sama, čo to tvrdí, veď môžeme robiť veci dobre, pekne, kvalitne a hlavne
hodnotne.
(p. Jozef Pavlík – nesúhlasí, že vedenie obce používa pri prácach iba luxusné veci,
možno to tak pôsobí, je to však cenovo primerané, dokonca
v skutočnosti ide o ďaleko lacnejší materiál, ako sa používal pri
rekonštrukcii základnej školy, čo už raz spomínal, kde obkladačky
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v tom čase boli drahšie o 100% ako dnes, keď sa používali napr.
v bytovom dome alebo v prístrešku pri BD v Čiernom.)
(Ing. Marián Masnica – žiada nenapádať sa a nebrať do úst základnú školu, stavba sa
súťažila ako celok a samozrejme niektoré položky boli
lacnejšie, niektoré drahšie, v konečnom dôsledku však bola
stavba postavená oproti rozpočtu o 30% lacnejšie, revitalizácia
verejného priestranstva takmer o 50 % lacnejšie. Keď sme
závislí na firme, ktorá vyhrá verejné obstarávanie, v procese sa
to nemôže ustrážiť, preto aj chcel, aby sme si bytový dom
stavali sami. Teraz staviame sami, svojimi zamestnancami
a všade prekračujeme stanovený rozpočet.)
(p. Jozef Pavlík – je smutné, že nikto z poslancov nepoďakoval a nepotešil sa zo stavby
bytového domu, nikto nereagoval na výsledok ich práce, ako
bytovku
postavili, že je pekná, v dobrej kvalite, je tam záujem o bývanie,
stále
iba kritizujú. Keď tu boli na kontrole zo Štátneho fondu rozvoja
a bývania povedali, že krajší bytový dom ešte nevideli
a dokázali ušetriť skutočný rozpočet na stavbu o 10%.
(p. Rastislav Gajdoš – nemá dôvod byť nadšený ohľadom rozpočtu, pretože v čase,
keď bytovku rozbiehalo predošlé vedenie, práve oni hovorili, že
tam zisk musí byť 100 000 € a také ušetrenie nikde nevidí.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – čo sa týka rekonštrukcie domu kultúry, vidí, že
vysúťažená cena je 53 740 €, z rozpočtu sa na stavbu presúva 20 000 €, upozorňuje však na
jednu vec, že každý rok sa sprísňujú normy a od roku 2020 môže povoľovať stavby starosta
iba energeticky pasívne domy. Keď sa ide robiť dom kultúry, treba dať správnu vrstvu
nobasilu, lebo oproti tomu, čo sa v minulosti projektovalo, už na dnešnú dobu nestačí, pri
skolaudovaní by parametre nevyšli a neskolaudovali by to.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – na kapitálové výdavky bolo v rozpočte schválených na
obecný úrad 10 000 € a keďže sa nepoužijú, mohli by sa použiť na rekonštrukciu strechy
domu kultúry.
(Ing. Irena Valičková – tieto peniaze už boli použité na bežné výdavky.)
V zariadení pre seniorov je schválených cca 57 000 € a zatiaľ sa nevyčerpali, mohli by sa tieto
peniaze presunúť.
(p. Jozef Pavlík – v zariadení pre seniorov chcú rekonštruovať kúpeľne, potvrdil, že
rekonštruovať ich budú do konca roka)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 nasledovne:
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- príjmová časť: 1 883 813 €
- výdavková časť: 1 882 490 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 50/2016 bolo prijaté.

12. INFORMÁCIA VEDENIA OBCE O MULTIFUNKČNOM IHRISKU V ČIERNOM
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov, že ihrisko budú rekonštruovať v rámci
schváleného rozpočtu. Minulý rok kúpili železnú konštrukciu na výmenu, vymenili siete,
mantinely tam už nebudú. Skúsia to bez mantinelov, ak to bude zlé, prehodnotia to a môžu sa
vrátiť k mantinelom. Chcú tam dať ešte piesok na plážové volejbalové ihrisko a detské ihrisko
– preliezky dajú zboku ku ceste, samozrejme to oplotia a dajú tam spomaľovač – retardér.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 12:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – načo nám je také ihrisko na čiary, to je pre
profesionálov. To, že dali nové siete a pod. je dobré, len tie mantinely
by tam boli vhodné ponechať. A detské ihrisko umiestniť pri ceste je
nebezpečné. Bod programu žiadal zaradiť preto, lebo sa tam realizujú
stavebné práce a ako poslanci doposiaľ o ničom neboli informovaní,
nič neschvaľovali.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – tiež sa jej to zdá nebezpečné umiestniť detské ihrisko
pri ceste, keď sa udeje nejaké nešťastie, už bude neskoro. Treba to ísť pozrieť priamo na tvár
miesta.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – rád by vedel koľko to všetko bude stáť.
( p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – cena bude taká, aká je v rozpočte, nič viac ani menej, na
oplotenie je tam suma 3 000 €, len treba schváliť, či to
môžu oplotiť.)
Zároveň p. Gajdoš podotýka, že ak chceli schváliť práce, mali najskôr vopred vypracovať
a predložiť predbežný rozpočet.
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – všimla si, že aj pri novom bytovom dome sa robia
nejaké veci. Z čoho sa to robí?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – robí sa tam okapový chodník okolo bytovky, ktorý
nebol v rozpočte, terénne úpravy, osvetlenie a pod.,
je to rozpočtované z kapitálových prostriedkov)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informáciu vedenia obce o rekonštrukcii multifunkčného ihriska v časti Čierne.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.51/2016 bolo prijaté.
Po obedňajšej prestávke poslanci OZ uskutočnili obhliadku prác na multifunkčnom ihrisku
v časti Čierne, sušiaka za bytovým domom v Čiernom, WC a sprchy v útulku priamo na tvári
miesta.
Na rokovanie OZ sa o 13.30 hod dostavila poslankyňa OZ, p. Anna Zajacová a o 14.00
hod poslankyňa OZ, Mgr. Janka Petrovičová.
Nakoľko o 13.30 hod sa ospravedlnil z rokovania poslanec OZ, Ing. Marián Masnica,
ktorý bol overovateľom dnešnej zápisnice, starosta obce určil ďalšieho overovateľa, Ing.
Stanislava Gašparíka, a dal o ňom hlasovať.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
po ospravedlnení poslanca OZ, Ing. Mariána Masnicu, z rokovania, overovateľa zápisnice
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 06. 2016 v čase od 13.30 hod:
Ing. Stanislava Gašparíka, poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.52/2016 bolo prijaté.

13. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
13/A SCHVÁLENIE ODPREDAJA POZEMKU V MIESTNEJ ČASTI MAKOV –
KOPANICE NAD URÍKOM
K bodu predložila materiál Bc. Stanislava Gregušová, správkyňa pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 04. 07. 2011 prijalo uznesenie č.
82/2011, ktorým schválilo odpredaj stavebných pozemkov v lokalite Makov- Kopanice nad
Uríkom na základe geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011 firmy GEOMA –Ing.
Vladimír Janík ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ku dnešnému dňu bol z celkového počtu 10 pozemkov odpredané dva pozemky:
- Radomírovi Trebulovi a manželke Slavke uznesením č. 85/2011 zo dňa 26. 07. 2011,
- Lukášovi Klanduchovi uznesením č. 56/2014 zo dňa 30. 04. 2014,
- Mgr. Milanovi Krňovi uznesením č. 17/2015 zo dňa 11. 02. 2015,
- Radomírovi Trebulovi uznesením č. 65/2015 zo dňa 10. 06. 2015,
- Josefovi Klúčovskému uznesením č. 91/2015 zo dňa 23. 09. 2015.
Obec Makov eviduje ďalšiu žiadosť o kúpu pozemku CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty
o výmere 763 m2 v uvedenej lokalite od Ľubomíra Trebulu, rod. Trebulu, trvale bytom
Kopanice 280, 023 56 Makov.
Uznesením č. 82/2011, bod C zo dňa 04. 07. 2011 bol schválený nasledovný dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
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-

-

-

-

Tieto pozemky budú pridelené žiadateľom o výstavbu rodinných domov a rekreačných
chát, prednostne občanom, ktorí pochádzajú z lokality Makov – Kopanice, za účelom
podpory osídlenia lokality Makov – Kopanice, za cenu 3,5 €/1 m2 .
Prednosť výberu pozemku bude mať žiadateľ o výstavbu rodinného domu.
Obec Makov prispeje každému kupujúcemu, ktorý bude v tejto lokalite stavať rodinný
dom, má minimálne 1 dieťa vo veku do 10 rokov a zaviaže sa, že ho bude užívať ako
rodinný dom s trvalým pobytom minimálne 10 rokov od dátumu kolaudácie, sumou 5 000
€ na výstavbu inžinierskych sietí.
Obec Makov nebude žiadnemu zo stavebníkov rekreačnej chaty prispievať na výstavbu
inžinierskych sietí.
Nemusia byť dodržané podmienky vydaného územného rozhodnutia Mesta Turzovka pod
č. j. Výst-6-TA-Ma-675/2011-Kb-Jt zo dňa 16. 05. 2011.
Stavby rodinných domov, rekreačných chát a inžinierskych sietí musia byť skolaudované
do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vkladu do katastra nehnuteľností
o odpredaji vyššie uvedených pozemkov.
V prípade, že stavebník neskolauduje nehnuteľnosť do 5-tich rokov, Obec Makov si môže
uplatniť právo prednostnej kúpy na spätné odkúpenie pozemku.
Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na jeden pozemok.

Ľubomír Trebula vo svojej žiadosti uvádza, že žiada o kúpnu cenu 3,50 €/1 m2 tak, ako to
bolo schválené p. Klúčovskému v roku 2015, nakoľko sa jedná o značne podmočený a tým
znehodnotený pozemok. Vedľajšie pozemky vlastní jeho brat Radomír. Chceli by mať
rodinné domy vedľa seba.
DISKUSIA K BODU PROGAMU č. 13/A:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – súhlasí pozemok p. Ľubomírovi Trebulovi to
odpredať, je to občan Makova. Ak sa Kopanice zaľudnia, je to len a len dobré.
Do budúcna treba však určiť, odkiaľ pokiaľ je pozemok podmočený, aby sme boli pri cene
objektívni.
p. Martin Pavlík, starosta obce – čo sa týka ceny pozemku, je to objektívna požiadavka,
naozaj je to tam bažinaté.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Ľubomírovi Trebulovi, rod. Trebulovi, bytom Kopanice 280, 023 56 Makov na základe jeho
žiadosti zo dňa 29. 04. 2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
pozemku CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty o výmere 763 m2 v cene 3,50 €/1 m2, čiže
celkom 2.670,50 €.
Okrem toho kupujúci Ľubomír Trebula zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
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- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:
2.670,50 € + 70 € + 66 € = 2.806,50 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, IBAN: SK27
0900 0000 0003 1185 5487 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Spôsob odpredaja stavebných pozemkov v lokalite Makov – Kopanice nad Uríkom na základe
geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24. 03. 2011 firmy GEOMA – Ing. Vladimír Janík,
a to pozemkov:
- CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty o výmere 763 m2
- CKN 3150/6 Trvalé trávne porasty o výmere 715 m2
- CKN 3150/7 Trvalé trávne porasty o výmere 1106 m2
- CKN 3150/8 Trvalé trávne porasty o výmere 623 m2
- CKN 3150/9 Trvalé trávne porasty o výmere 598 m2
- CKN 3150/10 Trvalé trávne porasty o výmere 686 m2
- CKN 3150/11 Trvalé trávne porasty o výmere 798 m2
- CKN 3150/12 Trvalé trávne porasty o výmere 879 m2
- CKN 3150/13 Trvalé trávne porasty o výmere 727 m2
- CKN 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením č. 82/2011, bod B zo
dňa 04.07.2011.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.53/2016 bolo prijaté.

13/ B

PRENÁJOM BYTU V BYTOVOM DOME MAKOV – ČIERNE 17

K bodu poskytla informácie Bc. Stanislava Gregušová, správkyňa BD.
Uznesením č. 33/2016 písmeno D) OZ v Makove schválilo ukončenie prenájmu bytu A na 1.
poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j., a to dňom 30. 06. 2016.
Obec Makov oslovila všetkých evidovaných uchádzačov o prenájom bytu, že v prípade
záujmu o tento uvoľnený byt, nech potvrdia písomne svoju žiadosť.
50

Obec Makov obdržala nasledovné žiadosti o prenájom bytu:
- od Terézie Čurajovej, trvale bytom Predmier 311, 023 54 Turzovka zo dňa 23. 05. 2016
o prenajatie nájomného bytu v bytu A v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j..
V byte by bývala so svojimi dvoma deťmi a druhom. Príjem potvrdila daňovým priznaním
druha, potvrdeniami o poberaní príspevku a výživného na deti.
- od Andreja Záhumenského a manželky Barbory Záhumenskej, obaja trvale bytom Vysoká
nad Kysucou 1237, 023 55 Vysoká nad Kysucou zo dňa 02. 06. 2016 o prenajatie
nájomného bytu v Bytovom dome – Makov – Čierne 17, 15 b. j.. K žiadosti do dnešného
dňa (07. 06. 2016) nepredložili žiadne potvrdenie o príjme.
- Erich Budulák , trvale bytom Stred 311, 023 54 Turzovka, potvrdil svojim listom zo dňa
24.05.2016 svoju žiadosť o prenájom bytu v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
Potvrdenie o príjme nepredložil žiadne.
Nakoľko z troch žiadateľov iba jeden (Terézia Čurajová) predložil potvrdenia o príjme
a splnil tým podmienky pre prenájom nájomného bytu, odporúčame byt A v Bytovom dome
Makov – Čierne 17, 15 b. j. prenajať tomuto žiadateľovi.
Nájom odporúčame na pol roka do 31. 12. 2016, nakoľko sa jedná o nájomcu, ktorý
v súčasnosti byt obýva. Jedná sa o neplatiča, ktorý však má podpísané uznanie dlhu
a dohodou o splátkach svoj dlh začal splácať.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13/B:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje zistiť u právničky obce, ako je to
s prihlásením k trvalému pobytu v týchto bytových domoch, takisto v zariadení pre seniorov,
aké podmienky a riziká obci z toho vyplývajú. Prichádzame totiž o podielové dane.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť:
- Terézie Čurajovej, trvale bytom Predmier 311, 023 54 Turzovka zo dňa 23. 05. 2016
o prenajatie nájomného bytu v bytu A v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.,
- Andreja Záhumenského a manželky Barbory Záhumenskej, obaja trvale bytom Vysoká
nad Kysucou 1237, 023 55 Vysoká nad Kysucou zo dňa 02. 06. 2016 o prenajatie
nájomného bytu v Bytovom dome – Makov – Čierne 17, 15 b. j.
- potvrdenie svojej žiadosti Erichom Budulákom zo dňa 24. 05. 2016, trvale bytom Stred
311, 023 54 Turzovka o prenájom bytu v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
B) S ch v a ľ u j e
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prenájom 1-izbového bytu, písmeno A na 1. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. nájomcovi Terézii Čurajovej, trvale bytom Predmier 311, 023 54 Turzovka, a to odo
dňa 01.07.2016 na dobu pol roka, t. j. do 31. 12. 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.54/2016 bolo prijaté.
14. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV, KTORÝM A MENÍ A DOPĹŇA VZN
OBCE MAKOV č. 8/2015 O PRAVIDLÁCH URČOVANIA PORADIA
UCHÁDZAČOV O NÁJOMNÉ BYTY OBCE MAKOV A PRAVIDLÁ ICH
PRENAJÍMANIA (PRAVIDLÁ PENAJÍMANIA NÁJOMNÝCH BYTOV)
Písomný návrh VZN, ktorý tvorí prílohu zápisnice predložila Bc. Stanislava Gregušová,
správkyňa BD.
Obec Makov môže v zmysle novely zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov zverejňovať mená neplatičov nájmu a služieb
spojených s nájmom bytov a výšku ich dlhov, ktorých dlh presiahne 500 €.
Nakoľko v poslednom čase sa začali zvyšovať pohľadávky obce na nájme a službách
spojených s nájmom za bytový dom Čierne 17, navrhujeme túto novelu zahrnúť do VZN,
ktoré bolo prijaté minulý rok a od 01. 07. 2016 môžeme začať zverejňovať aj takýchto
dlžníkov.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14:
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – je bežné takto zverejňovať neplatičov? Okrem iného
podotýka, že by mali nájomcovia v bytovom dome Čierne 17 dodržiavať domový poriadok.
( Bc. Stanislava Gregušová – pre daň z nehnuteľnosti nám to dokonca ukladá zákon
zverejňovať
neplatičov)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – koľko neplatičov je v bytovom dome v Čiernom?
Malo by sa najskôr neplatičov písomne na to upozorniť a vyzvať ich k zaplateniu, oznámiť im
termín vypovedania zmluvy.
( Bc. Stanislava Gregušová – neplatičov je tam dosť – p. Gacíková, Valkovci, Lieskovan,
Murčovci, Hričovcovci. Pokiaľ ide o upozorňovanie neplatičov,
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neustále zasiela výzvy, oznámenia, nerešpektujú to však. )
(p. Martin Pavlík, starosta obce – toho času uzatvorili s neplatičmi zmluvu, vedia, čo ich bude
čakať, ak nebudú platiť, čiže uvidia, ako sa to vyvinie. Pokiaľ ide
o nájomníkov v tejto bytovke, komunikáciu s nimi si berie osobne
na starosť. Skúsi oživiť vzťahy, aby to tam fungovalo lepšie.
Nastaví
pravidlá a verí, že nájdu nejaké riešenie a posunie to tam
k lepšiemu.
Ak to však nepôjde a nebudú rešpektovať podmienky, potom ani
zo
strany obce nebude snaha riešiť nejaké veci.)
Mgr. Janka Petrovičová navrhuje, keďže chodby sú tam veľmi široké, možno by sa tam dalo
niečo s tým urobiť, napríklad zo sadrokartónu vybudovať kóje na odkladanie bicyklov a pod.
(p. Jozef Pavlík – určite sa to nebude môcť takto realizovať z dôvodu, že je to všetko
podmienené zmluvou so ŠFRB, sú tam isté výmery, ktoré nemôžeme
meniť.)
(Ing. Alena Šupčíková – treba aspoň naporiadok urobiť pivnice, nech si tam odkladajú
sezónne
veci, napr. lyže a pod.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov
o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných
bytov).

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
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Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová
Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.55/2016 bolo prijaté.
15. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV, KTORÝM SA SCHVAĽUJE TRHOVÝ
PORIADOK PRE PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA
TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI MAKOV
Písomný návrh VZN predložila p. Janka Pisaríková, zamestnankyňa OÚ, je prílohou
zápisnice.
Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov/ živnostenský zákon/ upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní
trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto zákona.
V zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. obec Všeobecne záväzným nariadením
upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods.3, písmeno g) o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony
súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu
pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba . Obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj
utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,
osvetovú činnosť , záujmovú, umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
V zmysle citovaného zákona §6 ods. 1 obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať
Nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Nakoľko Obec Makov do dnešného dňa nemá schválený žiaden Trhový poriadok, je potrebné
dané VZN prerokovať a schváliť.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ - konštatuje, aby sme si sami sebe niektorými vecami
neurobili zlé. Je tu napríklad spomenuté, že jedným z povinnosti predávajúceho je predložiť
pri predaji húb doklad o ich znalosti. To vieme, o aký doklad ide?
(p. Janka Pisaríková - je to ojedinelý prípad, každopádne musia predávajúci predkladať určité
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doklady z príslušných inštitúcií)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – upozorňuje na chyby v terminológii. Zákon hovorí,
čo je trhovisko, myslí si, že my v obci máme trhové miesto, nie trhovisko. Trhové miesto je
občasné, trhovisko je stále, pri ktorom musia byť zabezpečené isté veci, ako napríklad
kabínky na skúšanie oblečenia, musia tam byť elektrické zásuvky a mnoho ďalšieho. Treba to
vo VZN všetko zjednotiť.
V čl. 7, bod 1 sú vymenované povolené výrobky, ktoré sa na trhových miestach môžu
predávať.
Navrhuje radšej napísať, že je povolené všetko, čo nezakazuje zákon č. 178/1998 Z. z.
Taktiež alkohol predávať na príležitostných akciách nie je zakázané. Čo zakazuje zákon,
nemôžeme z VZN vypustiť, môžeme to maximálne zjednodušiť.
Každopádne vo VZN musia byť určené 3 veci, a to:
- čo zakazujeme predávať,
- riešený ambulantný predaj (pojazdné predajne potravín, mliekáreň...),
- ktoré potraviny môžeme predávať.
p. Janka Pisaríková, zamestnankyňa OÚ – cena za prenájom trhového miesta je stanovená
v Sadzobníku ostatných poplatkov vyberaných Obcou Makov. Nájomné za 1 m2 je 1,50 €, kto
si chce prenajímať pravidelne, ročný poplatok je 100 € ročne. Doteraz obec vyberala 7 €/1
deň.
Podotýka, že uvedené VZN pôjde ešte na schválenie na Úrad verejného zdravotníctva.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Makov .

Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.56/2016 bolo prijaté.
16. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O NAKLADANÍ S ODPADOM V OBCI
MAKOV
Návrh VZN vypracovala a predložila na schválenie Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa
na úseku odpadového hospodárstva.
Návrh VZN bol vypracovaný v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle tohto zákona je obec povinná do 01. 07. 2016 prijať nové VZN o nakladaní
s odpadom v obci.
Uvedené VZN rieši nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, kalendár zberov a prepravy,
nakladanie s biologicky rozložiteľný komunálnym odpadom, nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
spôsob a podmienky triedeného zberu komunálneho odpadu, spôsob zberu objemného odpadu
a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsob nahlasovania nezákonne
umiestneného odpadu, prevádzkovanie zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného
odpadu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v čl. č. V treba zmeniť číslovanie bodov, je to
posunuté. Taktiež v celom VZN opraviť gramatické chyby.
Počula, že intervalový zvoz neexistuje, už je iba množstevný a iný, treba zmeniť
terminológiu.
Zaujíma ju, ako to je u nás s drobným stavebným odpadom? Treba určiť nejaký vhodný
systém.
(Bc. Stanislava Gregušová – ministerstvo jej poslalo tabuľku, čo patrí do drobného
stavebného
odpadu a aká je sadzba. Doposiaľ zaplatil iba jeden človek za
vývoz DSO. Zamestnancov pri zvoze DSO upozorňuje, aby ľudí
informovali o skutočnosti, že treba prísť za službu zaplatiť.)
(Mgr. Eva Ježíková – ľudia by možno ja zaplatili za ten vývoz DSO, ale nevedia, kam to majú
ísť zaplatiť a koľko. Treba občanom vopred oznámiť termín
a miesto a občan si tam príde, zamestnanec si ho pri zvoze
zaznačí
a on si to podpíše.)
(Ing. Stanislav Gašparík – práve v deň vývozu by si to mal občan zaplatiť)
(Mgr. Janka Petrovičová – treba využiť všetky dostupné prostriedky, aby sa tieto informácie
ľudia dozvedeli, zverejniť to na webe, káblovke, úradnej tabuli,
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vyhlásiť v miestnom rozhlase, spracovať brožúrku)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadom v obci Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.57/2016 bolo prijaté.

17. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH
KOMPETENCIÍ OBCE MAKOV NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
Písomný návrh VZN, ktorý tvorí prílohu zápisnice predložila Mgr. Iveta Cjromíková,
zamestnankyňa OÚ na úseku školstva.
Obec je povinná v zmysle § 6, ods. 12, psím. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia.
Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. II zák. č. 596/2003 Z. z.) bol oproti doteraz
platnej legislatíve zmenený najmä zber údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu
dane z príjmov obciam.
Obec je povinná v rámci svojich originálnych kompetencií určiť vo všeobecne záväznom
nariadení:
- podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení,
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-

výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení,
lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých
škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky školám
a školským zariadeniam.

Obec Makov poskytuje dotáciu na prevádzku a mzdy na elokované pracovisko – triedy
predprimárneho vzdelávania (materskú školu) a školských zariadení – výdajnú školskú
jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času.
Od roku 2013 príjem z podielových daní sa určuje aj na správu školských objektov podľa
počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Ide o originálne vyčlenenie financií, ktoré sú určené na kapitálové prostriedky. Takto boli
vyčlenené i v predchádzajúcich rokoch.
Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu
dane z príjmov na rok 2016 a podľa počtu žiakov materskej školy, základnej školy
a školských zariadení k 15. septembru 2015 vykázanom v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR)
40-01, pri centre voľného času je dotácia vypočítaná podľa počtu žiakov vo veku od 5 rokov
veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Makov podľa stavu k 1.
januáru 2016.
Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení sú poskytované
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane), ktorý je obci prideľovaný podľa
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve.
Na výpočet očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka (na výpočet
jednotkového koeficientu) sú potrebné východiskové štatistické ukazovatele a rozpočtové
podiely obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré zverejňuje Ministerstvo financií
po prijatí štátneho rozpočtu, kde každé dieťa sa násobí jednotkovým koeficientom podľa toho,
akú školu, resp. školské zariadenie navštevuje.
Jednotkový koeficient pre určenie dotácie pre rok 2016 je vo výške 71,10 € (za predpokladu,
že sa budú plniť podielové dane).
Obec Makov, okrem príjmu, ktorý dostáva z podielových daní pre materskú školu a školské
zariadenia, a ktorý takto rozdeľuje základnej škole s materskou školou, v plnom rozsahu, dáva
naviac ZŠ s MŠ všetky príjmy, ktoré tieto organizácie vyberajú. Tieto vlastné príjmy sú
schválené v návrhu VZN, a to vlastné príjmy Elokovaného pracoviska-triedy predprimárneho
vzdelávania (MŠ) a školských zariadení (VŠJ, ŠKD, CVČ), ktoré uvedené zariadenia
stanovili v návrhu rozpočtu pre rok 2016. U Elokovaného pracoviska -MŠ ide o vyberané
poplatky za dieťa v MŠ, poplatky za prenájom priestorov v budove MŠ, u ZŠ s MŠ Makov,
ide o poplatky v ŠKD, CVČ. Tieto príjmy sú školám vrátené formu tejto dotácie.
Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli Obce Makov dňa 29.02.2016.
Čo sa týka financovania CVČ a vzhľadom k tomu, že od 01.01.2013 došlo k zmene
financovania záujmového vzdelávania v centrách voľného času, kde na účely rozdeľovania
výnosu dane z príjmov obciam a mestám sa pre CVČ použijú údaje o počte obyvateľov obce,
resp. mesta od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce a mesta, obce už
nezískavajú z podielových daní finančné prostriedky na deti, ktoré sú z iných obcí a miest.
Každá obec má právo rozhodnúť, ako bude záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
financovať. Môže rozhodnúť o pridelení aj inej vekovej kategórii (napr. do 25 rokov veku –
problémom však je tá skutočnosť, že zo štátneho rozpočtu dostane finančné prostriedky iba na
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deti od 5 do 15 rokov veku). Taktiež môže prideliť prostriedky aj na CVČ, ktoré nemajú sídlo
v obci, resp. môže rozhodnúť, že nepridelí prostriedky žiadnemu CVČ sídliacemu v inej obci.
Zákon toto neprikazuje.
Obec Makov doposiaľ na základe žiadostí o finančnú dotáciu na iné CVČ pre deti s trvalým
pobytom z Makova poskytovala dotáciu na deti, ktoré navštevujú aj predmetnú základnú
školu, pri ktorej je zriadené CVČ. Postupovali sme v zmysle platného VZN Obce
o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva, kde je schválená
ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre CVČ ako súčin počtu detí od 5 rokov veku do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje a výšky dotácie na mzdy a prevádzku
(podľa hodnoty jednotkového koeficientu – naposledy to bolo 66,06 a koeficientu 1,1
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.).
Dotácia na mzdy a prevádzku v závislosti od stanovenej hodnoty jednotkového koeficientu
bola stanovená vo výške 72,66 €/1rok/1 dieťa. Z tejto sumy a príslušných mesiacov v roku
obec vychádzala pri určovaní dotácie. Obec si ponechávala 15% na režijné činnosti. Čiže
napr. na 1 dieťa prislúchala úhrada vo výške 61,76 €/1 rok : 10 mesiacov = 6,18 €/1 mesiac.
Obec Makov taktiež na základe predloženého zoznamu detí s trvalým pobytom z iných miest
a obcí, navštevujúcich CVČ v obci Makov, žiadala príslušné obce o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmovú činnosť CVČ pri ZŠ s MŠ Makov na deti, ktoré majú trvalý pobyt
v danej obci, resp. meste. V školskom roku 2015/2016 išlo spolu o 23 žiakov z Turzovky,
Vysokej nad Kysucou a z Kolárovic. Nikto však našej žiadosti nevyhovel a finančné
prostriedky neposkytli .
Z toho dôvodu navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu v Makove prijať uznesenie, v ktorom
schváli, resp. neschváli dotáciu na záujmovú činnosť našich detí/žiakov navštevujúce CVČ
zriadené na území iných obcí. V prípade schválenia treba rozhodnúť o výške dotácie, či budú
platiť obdobné podmienky ako pri CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov, resp. sa
stanoví iná suma.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – vo VZN je napísané, že VZN obce určuje výšku
a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí,
centra voľného času a na prevádzku výdajnej školskej jedálne so sídlom na území obce
Makov. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je ZŠ s MŠ Makov. Tým pádom je zrejmé,
že dotácie poskytujeme iba centru voľného času v Makove, nie je potrebné to vo VZN
konkrétne špecifikovať a je z neho jasné, že prevádzku CVČ v iných obciach a mestách
nedotujeme, aj keď ho navštevujú naše deti. Naopak, do nášho CVČ takisto chodia deti
z iných obcí.
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: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 4/2016 o financovaní originálnych
kompetencií Obce Makov na úseku školstva.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.58/2016 bolo prijaté.
18. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O URČENÍ MEISTA A ČASU ZÁPISU
DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZŠ S MŠ
MAKOV, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PȎSOBNOSTI OBCE MAKOV
Návrh VZN predložili Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ s Mgr. Ivetou Chromíkovou,
zamestnankyňou OÚ na úseku školstva.
Mgr. Milan Petrovič ozrejmil dôvod spracovania a predloženia daného VZN na schválenie.
Materiál na schválenie bol síce spracovaný ešte v marci, vtedy to bolo aj aktuálne, nebolo
však zahrnuté do programu rokovania OZ. Každopádne je potrebné ho schváliť pre
nasledovné roky.
Zákonom NR SR č. 188/2015 z 30. júna 2015 bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (školský zákon).
Článok 1, ods. 5 zákona č. 188/2015 mení znenie § 20, ods. 2 školského zákon a určuje nový
termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, a to od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
Pred novelou školského zákona sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky realizoval
v termíne od 15. januára do 15. februára.
Aprílový termín zápisu detí do 1. ročníka je zdôvodnený umožnením zlepšenia stupňa vývinu
dieťaťa pre úspešné osvojenie školských povinností, dozrievaním grafomotorických funkcií,
motoriky očných pohybov, zlepšením koordinácie, presnosti a plynulosti pohybov, ako aj
vývinom reči a lepšej sústredenosti. Zároveň dieťa získa dôslednejšie samoobslužné
a hygienické návyky.
Zákonný zástupca je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v mieste svojho trvalého bydliska.
Zákonným zástupcom dieťaťa s rozumie rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu.

60

V súlade s § 20, ods. 3, písm. a) školského zákona pre zriaďovateľa školy vplýva povinnosť
určiť miesto a čas zápisu na povinnú školskú dochádzku všeobecne záväzným nariadením.
Na základe uvedeného predložili návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov,
v ktorom je navrhnutý termín zápisu dieťaťa v čase od 1. apríla do 30. apríla s tým, že ,
presný dátum a čas zápisu určí riaditeľ ZŠ s MŠ a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do 20.
marca kalendárneho roka. Zároveň riaditeľ konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa
uskutoční zápis a čas konania zápisu zverejní na vstupe do budovy školy a iným obvyklým
spôsobom ( na webovej stránke školy, obce, na káblovke,...) najneskôr do 1. marca, ktorý
predchádza začiatku zápisu. Povinnosť riaditeľovi školy zabezpečiť organizáciu a priebeh
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky stanovuje vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole v § 10, ods. 1.
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: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 5/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.59/2016 bolo prijaté.
19. SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
MAKOV
V zmysle § 18 ods. d/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka obce, p. Elena Trebulová,
informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac január, február, marec, apríl,
máj 2016.
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Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 bola vykonaná finančná kontrola v objekte
Obe Makov:
Predmetom kontroly bola
kontrola procesu verejného obstarávania v Obci Makov,
dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, internej smernice
Obce Makov, ktorou sa určujú podrobnosti zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov zo dňa
30.10.2013 a zo dňa 16.11.2015 za obdobie roka 2015.
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo:
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie hospodárností, efektívnosti a účinnosti
pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
- skontrolovať ako sa v obci realizuje proces verejného obstarávania.
Ku kontrole bola vyžiadaná kompletná dokumentácia verejného obstarávania za rok 2015.
Kontrolou dodávateľských faktúr za rok 2015 boli zistené nasledovné pochybenia:
- Pri verejnom obstarávaní na dodávku drvného kameniva bolo nakúpené kamenivo 0/4
faktúrou č. 483/2015, kamenivo 8/16 faktúrou faktúrou.č. 651/2015, kamenivo 4/8 faktúrou
č.707/2015 od firmy, ktorá nebola víťaznou pre rok 2015. Táto firma dodala kamenivo
o 100 % drahšie ako víťazná firma.
-Verejné obstarávanie na čistiace prostriedky bolo zrealizované 19.6.2015 na sumu 1700,-€.
Táto komodita bola však nakupovaná pred dňom verejného obstarávania aj po dni
obstarávania v čiastke 2.675,90€ od rôznych dodávateľov ako sú napr. Betrix s.r.o. Žilina,
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Senec, Nedorost Žilina, Čistiaca technika Raková, Vart
s.r.o. Čadca ,Gastrolux s.r.o. Žilina. Mimo nákupu čistiacich prostriedkov evidovaných cez
sklad boli nakupované ďalšie čistiace prostriedky priamo do spotreby od Jarmili Cigáňovej
Makov 315.
Pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, zákon
o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi/obci/ ukladá uplatniť základné princípy
verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov
alebo
záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby
vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri zákazke,
ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,-€ k 1.1.2015 bolo
potrebné
vykonať verejné obstarávanie na všetky druhy čistiacich prostriedkov pre všetky
organizačné
zložky obce Makov/ obecný úrad, ZPS, športový klub/.
Verejný obstarávateľ priradí identické prvé trojčíslie podľa hlavného slovníka Spoločného
slovníka obstarávania /CVP/, ktorý tvorí na účely zákona o verejnom obstarávaní
samostatnú
skupinu tovarov a od 1.3.2015 vykoná obstaranie celej skupiny čistiacich a pracích
prostriedkov cez elektronické trhovisko.
- V prípade obstarávanie stolárskej práce na výrobu a dodanie záhradných setov pre kultúrne
podujatia bolo potrebné vykonať test bežnej dostupnosti v súlade s § 9 b zákona o verejnom
obstarávaní . Zadať do popisného formulára výšku, dĺžku a šírku sedacej aj opierkovej časti
lavice a stola tiež hrúbku materiálu z ktorého má byť set vyhotovený. Týmto spôsobom
určiť, či stolárska práca je bežne dostupná alebo nie je bežne dostupná.
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To znamená, že kvalitu predmetu zákazky je potrebné a možné dosiahnuť cez podrobný
opis predmetu zákazky, určením technických parametrov požadovaného predmetu zákazky.
Ďalej hlavná kontrolórka poukazuje na skutočnosť, že od 1.11.2015 sa zvýšil limit na 5 000€
bez DPH pri zákazkách na bežne dostupný tovar / okrem potravín/, služby a stavebné práce .
Vzťahuje sa na všetkých verejných obstarávateľov s výnimkou verejného obstarávateľa podľa
§6, ods.1 písma/, ktorým je Slovenská republika a jej orgány.
Zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani
podlimitnou zákazkou, neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ
aplikovať pri jej zadávaní. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre
zadávanie takejto zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah,
hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických,
prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa. „Pri zadávaní zákazky, ktorá
nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, zákon o verejnom obstarávaní
verejnému obstarávateľovi ukladá uplatniť základné princípy verejného obstarávania, ktorými
sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť,
hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Do limitu 5 000€ bez DPH obstarávateľ je povinný postupovať pri nákupoch podľa § 9 ods. 9
zákona o VO a musí vedieť preukázať dodržanie princípov VO a tiež či vynaložené náklady
na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene na trhu. To znamená, že
nejaký prieskum trhu by bolo vhodné vykonať a zaznamenať.
Dňa 16.11.2015 bola vypracovaná nová smernica, ktorou sa určujú podrobnosti o postupe
zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie
služieb v podmienkach Obce Makov podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov odborne spôsobilou osobou pánom Ivanom
Kopáskom. Článok XI. – určuje finančný limit 4 900,-€ – predpokladanej hodnoty zákazky
na dodanie tovaru a poskytnutie služby bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, bez
ohľadu na výšku jednotlivého nákupu, je limit do ktorého nie je potrebné vykonať prieskum
trhu, napr. oslovením viacerých uchádzačov pre všetky prípady dodania tovaru, poskytnutia
služby a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup
v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom .
§ 147hovorí zákona o verejnom obstarávaní kontrolu postupu pri zákazkách, ktoré nie sú
nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami vykonáva orgán vnútornej kontroly.
Hlavná kontrolórka doporučuje prehodnotiť znenie článku XI. Smernice, ktorou sa určujú
podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných
prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov.
Podľa plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná aj následná finančná kontrola Obce Makov.
Predmetom kontroly bola kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Makov
za rok 2015 organizáciám zriadených a pôsobiacich na území obce, súlad uzatvorených zmlúv
s týmito organizáciami so Všeobecne záväzným nariadením Obce Makov o poskytnutí dotácií
za rok 2015.
Účelom kontrolnej akcie bola kontrola poskytovania a použitia dotácií z rozpočtu obce, ktoré
boli poskytnuté právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania
a zamestnanosti, konkrétne:
- overiť stav VZN Obce Makov o poskytovaní dotácií 8/2008
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- podávanie žiadosti na poskytnutie dotácií
- spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácií
- vyúčtovanie dotácií a ich súlad s účelom použitia.
Výsledkom tejto kontroly je, že zúčtovania jednotlivých dotácií organizáciám, poskytnuté na
určené účely boli v zmysle zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov.
Ďalšia finančná kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd
o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru ustanovenia zákonov č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ako aj osobitnými predpismi.
Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ nepreukázal priamo obsahom dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, že oboznámil zamestnancov s právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 bola vykonaná i kontrola procesu
inventarizácie majetku v časti pohľadávky obce Makov k 31.12.2015.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z .z. o účtovníctve v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov v procese
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej
závierky.
Predmetom kontroly boli:
- výsledky inventarizacie pohľadávok obce za rok 2015
- dokumentácia súvisiaca s evidenciou, výkonom a uplatňovaním práv obce v oblasti riešenia
vymáhania pohľadávok.
Cieľom kontroly bolo zistiť stav vedenia operatívno-technickej evidencie pohľadávok a jej
nadväznosť na evidenciu vedenia účtovníctva, dokumentácie preukazujúcej uznanie
pohľadávok voči obci dlžníkom, zákonnosť a včasnosť postupov pri vymáhaní pohľadávok
zodpovednými pracovníkmi, uplatňovanie penále a úrokov z omeškania platieb, ako aj
efektívnosť uplatňovaných právnych a iných postupov pri zabezpečovaní vymáhania
pohľadávok obce.
Obec Makov si splnila v súvislosti s pohľadávkami povinnosť, ktorú mu ukladá § 6 ods. 3
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to tým, že k 31.12.
2015 vykonala inventarizáciu účtov 311-odberatelia, 314- poskytnuté prevádzkové
preddavky, 315- ostatné pohľadávky, 318-pohľadávky z nedaňových príjmov obcí, 319pohľadávky z daňových príjmov obcí, 335-pohľadávky voči zamestnancom, 378- iné
pohľadávky, 385-príjmy budúcich období a 391- opravné položky.
Obec v roku 2015 nevytvorila žiadne opravné položky k pohľadávkam.
Tvorbou opravných položiek sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku obce.
Podľa zostatkovej doby splatnosti pohľadávok k 31.12.2015 Obce Makov je zrejmé, že obec
opravné položky mala vytvoriť.
Na základe vykonanej kontroly hlavná kontrolórka obce konštatuje, že výsledkom
inventarizácie k 31.12.2015 je výška pohľadávok, ktoré sú predmetom kontroly 83 907,33€.
K výkonu kontroly bol predložený zoznam pohľadávok k 31.12.2015. Pohľadávky za rok
2015 podľa súvahy k 31.12.2015 sa v obci zvýšili o 19 965,-€.
K najvyššiemu nárastu pohľadávok v roku 2015 došlo pri sankčných úrokoch z nezaplatenia
rozhodnutí dane z nehnuteľnosti , poplatku za komunálny odpad a dane z ubytovania. Platby
z týchto rozhodnutí boli pravidelné kontrolované a vystavované sankčné úroky v zmysle §
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156 ods.1 písm.a/. Keďže nedošlo k platbám pôvodných rozhodnutí neboli uhrádzané ani
sankčné úroky a z tohto dôvodu došlo k značnému navýšeniu pohľadávok.
K ďalšiemu značnému navýšeniu došlo počas roka 2015 v položke nezaplatené nájmy
a služby v bytovom dome Čierne 17 . Bytový dom má 15 nájomníkov, z toho ôsmi sa stali
neplatičmi nájomného a služieb v rozmedzí od 4 do 10 mesiacov.
Ak daňový subjekt v lehote určenej správcom dane nezaplatil daň, správca dane ho môže
vyzvať, aby daňový nedoplatok zaplatil v ním určenej náhradnej lehote. Táto lehota nesmie
byť kratšia ako 15 dní.
Správca dane pri vymáhaní pohľadávok uplatnil v roku 2015 písomnú formu výzvy v ktorej
určil 7 dňovú lehotu na zaplatenie. Tým však nebol dodržaný postup podľa § 80 daňového
poriadku, ktorý určuje lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Lehota určená zákonom
zakladá právo na podanie námietky v určenej lehote, ktorá má pri jej podaní odkladný účinok.
V 30 prípadoch kontrolovanej vzorky dane z nehnuteľnosti za rok 2015 bolo zistené, že
daňové subjekty v niektorých prípadoch nezaplatili vyrubenú daň za rok 2015 stanovenú
v rozhodnutí v stanovených termínoch.
Obec vyrubila úrok z omeškania v zmysle § 156 ods. 1 písm. a/ daňového poriadku v zmysle
ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový subjekt nezaplatí
v ustanovenej výške alebo v ustanovenej lehote určenej v rozhodnutí správcu dane daň. Úrok
z omeškania z dlžnej sumy bol vyrubení vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby
Národnej banky Slovenska v deň vzniku daňového nedoplatku v súlade s daňovým
poriadkom.
Z celkového skontrolovaného počtu pohľadávok vo výške 83 907,-€, sú zaslané exekučnému
úradu na vymáhanie pohľadávky vo výške cca 5 900,-€. Na základe vykonanej kontroly
spisov zaslaných na exekúciu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt dal na vymáhanie
pohľadávku vo výške 839,44 € firmy EFEKTA s.r.o. Vo firme prebehla reštrukturalizácia, pri
ktorej obec neprihlásila svoje pohľadávky, a tak sa už pohľadávky nedajú vymôcť. Exekútor
zastavil exekúciu a obec uhradí náklady na exekúciu.
Náklady na služby exekútora podľa zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Makov a JUDr.
Margitou Rojčekovou , súdnou exekútorkou so sídlom Moyzesova 1441 Čadca zo dňa
23.4.2013, v prípade podania návrhu na zastavenie exekúcie, uhradí oprávnený exekútorovi
trovy exekúcie, a to: hotové výdavky, hodinové sadzby a paušálne sumy podľa ust. § 22,23,
14 Vyhl. MS SR č. 288/95 Z.z.
Daňový subjekt, ktorý je v konkurze alebo v reštrukturalizácii nemá povinnosť hlásiť túto
skutočnosť. Skutočnosť, že je na daňový subjekt vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia
sa oznamuje v Obchodnom vestníku. Správca dane preveruje tieto skutočnosti a prihlasuje
pohľadávky obce.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov v časti VII. článok 31 odsek 4/
ukladá povinnosť subjektu, ktorý vykonáva právo hospodárenia a nakladania s pohľadávkami
obce Makov, ktorým je správca pohľadávky povinnosť:
a/ včas uplatňovať a vymáhať,
b/ sledovať stav vo vyhlasovaní konkurzného a reštrukturalizačného konania v obchodnom
vestníku /www.zbierka.sk/.
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
1/ Tvoriť opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku a daňovým pohľadávkam
starším ako 12 mesiacov vo výške 20%, nad 24 mesiacov 50% a nad 36 mesiacov 100%
z výšky evidovanej pohľadávky. Výšku tvorby opravných položiek zaúčtovať do
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účtovníctva.
2/ Vo výzvach na zaplatenie pohľadávok uvádzať najmenej 15 dennú lehotu na zaplatenie
pohľadávky. Táto lehota je určená zákonom a zakladá právo dlžníka na podanie námietky,
ktorá v prípade jej podania má odkladný účinok.
3/ Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami obce vykonávať v súlade so „ Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov“ článok 31. Teda dodržiavať povinnosť
správcu pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať pohľadávku a sledovať stav vo
vyhlasovaní konkurzného a reštrukturalizačného konania v obchodnom vestníku.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 19:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – dáva požiadavku k 1.9.2016 prerobiť Smernicu,
ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde sa zahrnie podmienka, aby pri
nákupoch tovarov bolo písomne preukázané overenie cenových ponúk minimálne od troch
subjektov. Podľa nej je 5 000 € veľmi vysoká suma na to, aby sa kúpa ničím nepreukázala, že
ide naozaj o cenu najlepšiu za daný tovar. Stačí to preukazovať aspoň jednoduchým
zdokumentovaným prieskumom.
(p. Elena Trebulová – zákon je dnes voľnejší, do sumy 5 000 € obec nemusí realizovať
verejné
obstarávanie, avšak aspoň prieskum cenovej ponuky treba uskutočniť.
Nič sa tým neporušuje, je to preto, aby obec mala voľnejšiu ruku, aby to
bolo pre obec zjednodušené.)
(Ing. Stanislav Gašparík – stále hovoríme o papierovej byrokracii a keď je možnosť,
nechceme
sa toho zbaviť. Štát odpozoroval z praxe, že je to dobrá vec, preto
navýšil túto hranicu. Tvrdí, že pokiaľ to zákon umožňuje, treba
postupovať v zmysle zákona. Ak si ale nedôverujeme, potom si
budeme klásť polená pod nohy. Načo si už aj toto komplikovať
a hlavne v bežnom živote pri malých zákazkách, veď to už hraničí
s paranojou. )
Ing. Alena Šupčíková si stojí za slovom a žiada smernicu upraviť, nie je presvedčená o tom,
že sa tu verejné obstarávania robia poriadne. Napríklad v útulku sa urobilo maličké WC so
sprchou za 3 900 €. Nemyslí si, že to bolo všetko korektné, dokonca obkladačky a dlažba sú
tam zo
stavby bytového domu. Taktiež sa k nej dostala informácia, že sa to prefakturovalo. Nemusia
ju presviedčať o cenách, pretože nedávno deťom rekonštruovala byty, má prehľad o cenách,
preto jej to príde z hľadiska obce neekonomické a nehospodárne.
(Ing. Stanislav Gašparík – stále vedieme debatu iba na kvantitatívnej úrovni, nie kvalitatívnej)
Ing. Alena Šupčíková opätovne navrhuje a žiada stanoviť vo vnútornej smernici o verejnom
obstarávaní hranicu bez uskutočnenia VO vo výške jednorázového nákupu nad 1 000 €, nie až
5 000 € a priložiť k faktúre písomný záznam – 3 cenové ponuky.
(Ing. Stanislav Gašparík - v tejto súvislosti v minulosti žiadal, aby sa stanovilo VZN-om, že
vyžadujeme, aby pri verejných zákazkách pre obec nerobili firmy,
ktoré neplatia zamestnancom minimálne mzdy, aby dodávatelia
podpísali čestné prehlásenie, že oni platia svojim zamestnancom
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minimálnu mzdu. Je to dôležité, pretože cez týchto dodávateľov
potom utekajú peniaze, že sa nízko nacení zákazka, potom sa
dávajú
zamestnancom iba nejaké zálohy, nedoplatia im a pod. Jedine
v tejto
súvislosti s týmito stavebnými prácami je dôležité obstarávanie.
Konečne sa potešil, keď to v zákone schválili, že legislatívci robia
aj niečo pre ľudí, že urobili dobrú vec, keď schválili vyššiu hranicu
pri verejnom obstarávaní a my si to tu ideme pokaziť. Načo ľudí
administratívne zaťažovať?)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – ak sa v dedine robia nejaké práce a robia to naši
chlapi dobre, treba oslovovať týchto našich občanov a uprednostňovať ich pri stavebných
prácach.
(Ing. Alena Šupčíková – to áno, s týmto súhlasí, ale horšie je to s dodávkou materiálu)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – je rada, že sa verejné obstarávanie v obci môže
zjednodušiť, nech sa však radšej robí naozaj prieskum aj pri nižších sumách, nech je to
kontrolovateľnejšie, aby sme videli, že sa vybral tovar naozaj lacnejší alebo lepší.
Ako poslanci tiež zodpovedajú za hospodárenie s financiami, v rozpočte riešime a presúvame
sumy cca 100 € a teraz zrazu nemusíme vedieť nič do sumy 5 000 €? Suma 3 900 € za
maličké WC a sprchovací kút je strašne veľa peňazí, pochopila by, keďže je to z dotácie
a niekde by sa objavili ušetrené peniaze, ale to už nie je.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – keďže stále útočia na rekonštrukciu sociálneho zariadenia
v útulku, treba si uvedomiť, že len 800 € bolo DPH, taktiež sú tam
zahrnuté mzdové náklady zamestnancov obce, odvody a pod.,
materiál stál na stavbe 1 400 €. A táto zákazka bola zaplatená
z dotácie štátu. )
(p. Rastislav Gajdoš – konštatuje, že tiež pracoval vo firme Vodohospodár a tiež v tom čase
robili miestnosť v útulku, avšak predchádzajúci starosta mu povedal,
nech najskôr urobí cenovú ponuku s položkovým rozpočtom, skôr nič
nerobili. A takisto robili viac stavieb naraz – robila sa hrubá stavba
bytového domu, cintorín, chodilo sa do obecného lesa a všetko stíhali
bez problémov a neboli neefektívni.)
Mgr. Eva Ježíková každopádne žiada do smernice o verejnom obstarávaní dopracovať
podmienku, aby pri jednorazovej kúpe tovaru nad 1 000 € bol urobený jednoduchý niečím
podložený prieskum.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – smernica je vypracovaná v zmysle zákona. Keď
bude starostka, nech si robí smernicu akú chce.
Smernica je v kompetencii starostu.)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – ďalej sa vracia k správe z kontrolnej činnosti.
Nerozumie, aký problém bol s faktúrami za kamenivo.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – išlo o malé nedorozumenie. Prevažná časť
štrkodrvi bola braná od víťazného uchádzača
Gajar, robila sa tam však aj betonáž a pod to išiel
aj štrk, betonáž vyhral SAKSON a keďže on robí
aj so štrkodrvou, naviezla to jedna firma
a popritom sa zabudlo, že štrkodrvu mala
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doviezť firma Gajar. Vo finančnom vyjadrení
však ide o zanedbateľnú čiastku.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – vráti sa ešte k bytovému domu, všimol si v správe, že
zhotovenie obvodových stien realizovala istá firma, o čo išlo?
(p. Jozef Pavlík – išlo o zateplenie, firma sa vyberala verejnou súťažou)
Zároveň si p. Gajdoš myslí, že je potrebné, keď sa bude niečo robiť a kupovať, aby
sa predkladali cenové ponuky tak, ako to bolo doteraz, aby to mohlo byť kontrolovateľné.
Mgr, Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – máme tu dve roviny veci ohľadom verejného
obstarávania a síce, keď ide o tovar, resp. materiál. Tu možno jednoducho predložiť ponuky,
napr. z internetových obchodoch. Avšak u služieb, napr. pri stavebných prácach je to
zložitejšie.
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:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov, p. Eleny Trebulovej, za
mesiac január, február, marec, apríl , máj 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.60/2016 bolo prijaté.
Ďalej predložila návrh na schválenie uznesenia Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
ž i a d a starostu obce, p. Martina Pavlíka,
zabezpečiť prepracovanie vnútornej Smernice, ktorou sa určujú podrobnosti o postupe
zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie
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služieb v podmienkach Obce Makov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v tom zmysle, že u jednorázových nákupoch tovaru
nad 2 500 € treba urobiť zdokumentovaný prieskum trhu.
Smernica bude dopracovaná do 31.08.2016, s účinnosťou od 01.09.2016.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

Ing. Stanislav Gašparík, Jozef Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.61/2016 bolo prijaté.

20. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
PRE II. POLROK 2016
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ustanovenie § 18 ods. 1 a 2 písm. c/
hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej
činnosti. Tento plán musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Plán bol zverejnený na úradnej tabuli v čase od
10.4..2016 do 26.4.2016.
S návrhom plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2016 oboznámila poslancov hlavná
kontrolórka obce, p. Elena Trebulová.
Plán kontrolnej činnosti obsahuje nasledovné kontroly:
1/ Kontrola poskytovania zálohových platieb v rámci bežných a kapitálových výdavkov,
poskytnuté prevádzkové preddavky na dlhodobý majetok. Možnosti poskytnutia
preddavkových platieb, ktoré sú súčasťou zmlúv uzatvorených medzi prijímateľom
a dodávateľom za účelom úpravy platobných podmienok.
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2/ Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí. Prenájmy majetku obce
bytový dom Makov Čierne a bytový dom Makov- Štandard 210. Uzatváranie nájomných
zmlúv v zmysle § 685 a násl. Občianskeho zákonníka a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj nájomného bývania ich súlad obsahu a náležitosti zo zákonom.
Realizovanie platieb za prenájom a poskytnuté služby. Overenie objektívneho stavu
kontrolovaných skutočností.
3/
Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce za rok 2015. Náležitosti
pokladničných dokladov ich účtovanie do účtovníctva .Kontrola dodržiavania zákona č.
394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Inventarizácia finančných prostriedkov
v hotovosti.
4/ Základná škola s materskou školou v Makove so sídlom Makov č.146, rozpočtová
organizácia obce Makov – kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
obce so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
5 /Kontrola procesu verejného obstarávania vo firme Vodohospodár spol. s.r.o. so sídlom
Makov č. 60.. Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Internej
smernice firmy Vodohospodár spol s.r.o. ktorou sa určujú podrobnosti zadávania zákaziek
na dodanie tovaru, na uskutočňovanie stavebných prác a na poskytovanie služieb podľa § 6
ods. 1 písm. d/ zákona o verejnom obstarávaní.
6./Kontrola vykonávaná z vlastného podnetu na základe získaných poznatkov a skúsenosti
získaných analytickou a kontrolnou činnosťou
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:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre II. polrok 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.62/2016 bolo prijaté.
21. INFORMAČNÁ SPRÁVA O REALIZÁCII STAVBY „REKONŠTRUKCIA
DOMU KULTÚRY MAKOV“
Informačnú správu vypracoval p. František Chuděj, zamestnanec obce.
Vzhľadom na skutočnosť, že technický stav južnej strechy na budove DK Makov sa neustále
zhoršuje a aj pri menšom daždi zateká do budovy a vzhľadom na schválené financie
v rozpočte obce na opravu strechy DK Makov vo výške 40 000 €, Obec Makov vyhlásila vo
vestníku č. 69/ 2016 dňa 11. 04. 2016 pod číslom 6939- WYP výzvu na predmet zákazky : „
Rekonštrukcia Domu kultúry Makov- strecha južná časť„.
Zákazka bola v súťaži rozčlenená objekty:
SO 01 - Rekonštrukcia južnej strechy
SO 02 - Zateplenie južnej časti strechy
SO 03 – Bleskozvod,
pričom predpokladaná hodnota zákazky vychádzala zo spracovaného rozpočtu vo výške
68 700 € bez DPH (82 440 € s DPH).
V podmienkach súťaže boli stanovené podmienky pre realizáciu ako aj podmienka, že
v prípade nedostatku finančných prostriedkov sa budú realizovať len objekty SO01 a SO03.
Na základe odporúčaní p. Ivana Kopáska – spracovateľa súťažných podkladov, bola
do súťažných podkladov zapracovaná aj rozpočtová rezerva vo výške 10% z ponúknutej ceny
pre prípadné naviac práce, ktoré neboli zohľadnené v projektovej dokumentácii a rozpočte
stavby. Uvedený krok sleduje vyhnúť sa prípadným oznamovacím povinnostiam Úradu pre
verejné obstarávanie ohľadom navyšovania vysúťaženej ceny.
Čerpanie rezervy je zmluvne ošetrené a je možné len na preukázateľné naviac práce vzájomne
odsúhlasené s Obcou Makov.
O súťažné podklady požiadalo 13 uchádzačov.
Ponuku predložilo 9 uchádzačov.
Vyhodnotenie ponúk sa konalo 13.05.2016.
Zoznam uchádzačov:
1. Ligneus, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou
s DPH : 66 880,67 €
2. Ferosta, s.r.o., Brehy 673173, 013 05 Belá
s DPH :65 651,54 €
3. MM Trade SK, s.r.o., J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
s DPH : 63 190,48 €
4.B&B, spol. s r.o., 023 21 Korňa 889
s DPH :73 656 €
5. FGE s.r.o., Pšurnovická 1446/22A, 014 01 Bytča
s DPH :52 490,74 €
6. OB Belstav, s.r.o., 023 52 Olešná 500
s DPH : 64 720,04 €
7. Stavospol Turzovka, spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
s DPH : 65 130,01 €
8. STaS, spol. s r.o.,023 02 Krásno nad Kysucou 1957
s DPH :58 897,57 €
9. BaK Pal, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 193
s DPH :59 030,64 €
Uchádzač MM TradeSK, s.r.o. bol pre nesplnenie podmienok stanovených vo výzve zo
súťaže vylúčený.
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť:
FGE s.r.o., Pšurnovická 1446/22A, 014 01 Bytča s cenou 52 490,74 € s DPH (cca 64%
z rozpočtu) vrátane rozpočtovej rezervy 10% (47 718,85 € bez rezervy).
Po splnení všetkých oznamovacích povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom
obstarávaní a skutočnosti, že žiaden z neúspešných uchádzačov nevzniesol námietky, bola so
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spoločnosťou FGE, s.r.o. dňa 31.05.216 podpísaná „Zmluva o dielo“. V zmysle zmluvy je
termín na dokončenie prác 3 mesiace od odovzdania staveniska.
Keďže vysúťažená cena je vyššia ako schválená výška finančných prostriedkov v rozpočte
obce, je potrebné pre kompletnú rekonštrukciu južnej časti strechy DK Makov, vrátane
zateplenia povalového priestoru navýšiť rozpočet na uvedenú stavbu.
Uvedené navýšenie je riešené v bode programu pri úprave rozpočtu na dnešnom rokovaní OZ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu nepristúpilo – uznesenie k bodu
nebolo prijaté.

22. INFORMATÍVNA SPRÁVA O ZAPOJENÍ SA OBCE MAKOV S PROJEKTOM
„REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA VYTVORENÍM
ODDYCHOVEJ ZÓNY“ DO VYHLÁSENEJ GRANTOVEJ VÝZVY NADÁCIE
SLSP
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o zapojení sa Obce Makov
do vyhlásenej grantovej výzvy nadácie SLSP „Obce bližšie k Vám 2016“ s projektom
"Revitalizácia verejného priestranstva vytvorením oddychovej zóny" v časti obce „pod
Grapami“ – v priestore kde stávajú kolotoče. V rámci predloženého projektu sme žiadali
o poskytnutie grantu na vybudovanie oplotenia od rieky Kysuca, osadenie prvkov drobnej
architektúra – lavičky a smetné koše, verejné osvetlenie a chodník, ktorý by prepojením
s miestnou komunikáciou vytvoril okruh pre korčuliarov. V nadväznosti na podaný projekt
Obec Makov požiadala ODI Čadca o vyjadrenie k osadeniu dopravného značenia, ktoré by
z miestnej komunikácie pod Grapami vytvorilo pešiu zónu s pravidlami upravujúcimi
povolenie vjazdu do tejto zóny.
Predbežné rozpočtované náklady boli vyčíslené na 9 450 €, z toho:
7 500 € požadovaná dotácia z nadácie SLSP
1 950€ spoluúčasť Obce Makov – podmienkou je min. 20 %
Dňa 30.05.2016 bol Obci Makov doručený oznam o schválení dotácie v celkovej výške 3 000
€ (40% z požadovanej čiastky). Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť rozpočet projektu
ako aj spoluúčasť Obce Makov, ktorá je pre získanie grantu jednou z podmienok a zároveň
musí byť spoluúčasť obce schválená obecným zastupiteľstvom.
Uvedená spoluúčasť bola prerokovaná pri úprave rozpočtu.
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/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o zapojení sa Obce Makov s projektom "Revitalizácia verejného priestranstva
vytvorením oddychovej zóny" do vyhlásenej grantovej výzvy nadácie SLSP „Obce bližšie k Vám
2016“
B/ S ch v a ľ u j e
spoluúčasť Obce Makov v projekte "Revitalizácia verejného priestranstva vytvorením oddychovej
zóny" vo vyhlásenej grantovej výzve nadácie SLSP „Obce bližšie k Vám 2016“ vo výške 3 000 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.63/2016 bolo prijaté.

23. DISKUSIA
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – keďže poslanci boli v teréne pozrieť detské ihrisko
v Čiernom, chce sa opýtať, či tam môžu realizovať kvôli bezpečnosti to oplotenie.
(p. Rastislav Gajdoš – najskôr chce vidieť predložený rozpočet a projekt oplotenia, súpis prác
a cenu a takisto aj na realizované plážové ihrisko, chce to najskôr na
papieri, lebo sa tu hlasuje o tom, čo už je zrealizované. Takto sa to deje
od začiatku volebného obdobia.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – prvú faktúru vo svojej funkcii podpisoval na sumu 7 000 €
za práce pri škole vykonané firmou RISS. Nikto to nevidel, či sa
to vôbec za tu cenu vykonalo, ale v konečnom dôsledku všetci na
OZ zodvihli za to ruku a nikto ich nevolal, aby sa išli na to
pozrieť. Neriešil to vtedy, samozrejme to nespochybňuje, treba si
ale zachovať objektivitu aj teraz.)
(Ing. Alena Šupčíková – pokiaľ si dobre pamätá, vždy boli starostom obce oznamované
termíny
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kontrolných dní, kedy mohol každý prísť na obhliadku, ani raz tam
neprišli.)
(p. Jozef Pavlík – nie je pravda, že boli starostom volaní k stavbe rekonštrukcie ZŠ, nikdy
nebol
na kontrolný deň prizvaný.
Neustále všetci spochybňujú ich prácu, mali by byť objektívni. Nevie, či aj
v škole spochybňujú takto prácu riaditeľa, keďže aj Mgr. Janka
Petrovičová hlasovala za prepracovanie smernice o navýšenie sumy
na prieskum trhu a smernica sa dotýka aj školy, je to citlivá záležitosť.
Smernicu vypracoval starosta obce, lebo riadi obecný úrad a na to, aby mu
vyhovovala v práci a ona to teraz spochybňuje, lebo je tu demagógia. Vidí,
ako iné poslankyne hlasujú a ju berie ako triezvu a normálnu ženu a aj ona
to všetko spochybňuje. )
(Mgr. Janka Petrovičová – nejde z jej strany o žiadne spochybňovanie alebo nedôveru, je to
iba vec kompromisu ako bola vypracovaná smernica a názoru
väčšiny poslancov, aby sa upokojili emócie. To bol jediný dôvod,
prečo hlasovala za prepracovanie smernice. )
(p. Jozef Pavlík – je to hanba, že všetky ženy v zastupiteľstve, okrem Janky Petrovičovej, tu
podkopávajú starostovi nohy)
(Mgr. Eva Ježíková – to je už veľa, ako ich stále uráža a obviňuje z niečoho. Kedy konkrétne
ona podrazila starostovi nohy? Konštatuje, že p. Jozef Pavlík nie je
ani starosta a stále tu najviac vykrikuje.
(p. Jozef Pavlík – stále hlasuje p. Ježíková proti návrhom, ktoré predloží starosta obce a keby
nebolo jeho, nikto tu starostovi nepomôže. )
(Mgr. Eva Ježíková – chce počuť od p. Jozefa Pavlíka, koľkokrát a kedy ona hlasovala proti
nejakému návrhu. )
(p. Rastislav Gajdoš – citoval zo zákona, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo, kde je
uvedené, že obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce a kontroluje hospodárenie s ním. Ideme
niečím nad rámec zákona, keď vyžadujeme to, čo vyžadujeme?)
(Ing. Stanislav Gašparík – stupňujú sa tu emócie, ale tieto výstupy majú základ, z niečoho to
vychádza, každá príčina má nejaký dôsledok, ide tu o tzv. kauzalitupríčinnú súvislosť. Je dôležité ale tu nejako existovať, či sa máme
radi
alebo nie.)
(Ing. Alena Šupčíková – podotýka, že keď máš nejakú zlú skúsenosť, potom si musíš dávať
pozor a neveríš mu)
(p. Rastislav Gajdoš – keď hovoria, že im máme dôverovať, chce vedieť, čo sa vlastne
realizuje, aké investície z toho, čo sme schválili na začiatku v
programovom rozpočte, čo sme považovali za priority?)
(p. Jozef Pavlík – ide sa realizovať predsa strecha na dome kultúry a cintorín, pôjde tam cca
100 000 € z vlastných prostriedkov. Veď na našu malú obec si nemôžeme
viac dovoliť, to nie je len o veľkých investíciách, treba si uvedomiť, že
napríklad doplácame na odpady a iné.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – chce sa opýtať, či sa bude realizovať na Vidielkach
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Ak nie, žiada dať aspoň stĺp verejného osvetlenia
v zákrute, kde bolo detské ihrisko pri RD p. Kučavíka.
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Po prerokovaní diskusie nebolo prijaté žiadne uznesenie.
24. 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 41 –63/2016.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.

25. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi

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 18.00 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Ing. Marián Masnica, poslanec OZ

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

Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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