Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 10/2016

Dátum: 14.12.2016

ZÁPISNICA
z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 14. decembra 2016
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

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

Neprítomní poslanci OZ: Ing. Stanislav Gašparík, ospravedlnený
Rastislav Gajdoš, ospravedlnený
Ing. Marián Masnica, ospravedlnený
Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Martin
Pavlík. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
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, Bc.
Katarínu Lučanovú, Dis. Art. A Mgr. Janku Petrovičovú, poslankyne 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 rokovania bod č. 8
Schválenie zapojenia sa do projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
materskej školy“. Projekt je síce spracovaný, obec sa však nemôže zapojiť pre nesplnenie
požiadavky navýšiť počet detí v MŠ o 10, je to nereálne.
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Zároveň doplnil do programu Schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na odpredaj
pozemkov v časti obce Makov-Čierne-Belone.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2016:
- Bc. Katarínu Lučanovú, Dis. art., poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- Mgr. Janku Petrovičovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 14.12.2016:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 14.12.2016:
Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2015/2016 v ZŠ s MŠ Makov
5. Nakladanie s majetkom obce
- Opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v BD Makov-Čierne 17
- Schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov v časti obce
Makov-Čierne-Belone
6. Schválenie VZN Obce Makov o pešej zóne
7. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre
seniorov Makov
8. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb
a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
9. Informačná správa o činnosti na úseku kultúry a knižnice v roku 2016
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace 8-11/2016
11. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programovému rozpočtu Obce Makov
pre rok 2017
14. Informačná správa o zapojení sa do projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“
15. Správa o činnosti a hospodárení spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV, spol.
s r. o. k 31.10.2016
16. Schválenie úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2016
17. Schválenie rozpočtu Obce Makov pre rok 2017
18. Rôzne – Žiadosť o dotáciu na zriadenie satelitu
19. Diskusia
1.
2.
3.
4.
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20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.91/2016 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámil poslancov p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce:
- uznesenie č. 85/2016 – odkúpenie pozemku CKN č. 2238/36 o výmere 293 m2, zastavané
plochy a nádvoria a stavby súp. č. 141 postavenej na parcele C KN č.
2238/36, prístrešok pre dobytok č. 141 na bývalom CHP je v plnení,
zrealizoval sa geometrický plán na prístup k nehnuteľnosti, toho času
je GP daný na zápis do katastra nehnuteľností, po zápise bude
s predávajúcim podpísaná kúpnopredajná zmluva s vecným
bremenom.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 3:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – to znamená, že firme nie je doposiaľ prenajaté ani
parkovisko? Čiže ho naďalej využívajú bez nájomnej zmluvy?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – najdôležitejšie bolo zapísanie vecného bremena,
ktoré
sa realizuje zapísaním GP do katastra, po zápise
okamžite zrealizujú kúpnu zmluvu a v zmysle nej
dôjde i k finančnému vysporiadaniu.)
Bc. Katarínu Lučanovú, Dis. art. – Ministerstvo životného prostredia uvoľňuje financie na
čierne skládky, nemôžeme sa zapojiť?
(Bc. Stanislava Gregušová, úsek odpadového hospodárstva – aby sa obec mohla zapojiť,
musíme mať vlastnícky vysporiadané pozemky, je to
zložité, napr. kým sa nám k zámeru vyjadrí Slovenský
pozemkový fond, trvá to cca 1 rok.)
Opäť Bc. Katarína Lučanová upozorňuje na stále neumiestnené cedule zákazu sypania smetí.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – cedule sme mali objednané, práve včera nám ich priviezli,
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budú sa osadzovať.)

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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o plnení uznesenia prijatého na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.92/2016 bolo prijaté.
4. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČIBNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKAKCH V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 V ZŠ S MŠ MAKOV
So správou o výchovno-vzdelávacej činnosti informovali Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
s MŠ a p. Zuzana Kubačková, zástupkyňa ZŠ s MŠ.
Hodnotiaca správa je vypracovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006 a predložená po
odsúhlasení radou školy na schválenie zriaďovateľovi podľa Zákona č. 596/2003. Rada školy
pri ZŠ s MŠ Makov prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2015/2016 na svojom zasadnutí dňa 13.10. 2016
a doporučuje túto správu schváliť.
Pokiaľ ide o základnú školu, v škole učí 13 učiteľov, kvalifikovanosť pedagógov je veľmi
dobrá, takmer 100% - ná.
V minulom školskom roku boli na stredné školy prijatí všetci žiaci. Dochádzka bola zlepšená,
takisto i správanie žiakov.
Veľmi dobré výsledky žiaci dosahovali v rôznych olympiádach, pytagoriádach, v umeleckých
smeroch, športových súťažiach a pod. Týmto vzdáva pochvalu aj pedagógom, ktorí žiakov
kvalitne pripravovali.
V záujmovom vzdelávaní pracovali žiaci v 17 krúžkoch v rámci CVČ pri ZŠ s MŠ Makov.
5

Škola sa zapája aj do rôznych projektov. Taktiež sa snaží napĺňať školský vzdelávací
program, ktorý má názov „Moderná škola si ctí tradície“, v rámci ktorého žiaci ZŠ s učiteľkou
Mgr. Elenou Rusňákovou vytvorili a darovali Obci Makov nadrozmerný obraz Patróni
Makova, ktorý je oslavou základných symbolov našej obce. Škola darovala občanom Makova
i spevník Makovské Vianoce, ktorý so svojimi žiakmi zostavila Mgr. Janka Petrovičová.
Poďakovanie za veľkú výpomoc pre školu, ústretovosť a vzájomnú spoluprácu patrí i
starostovi obce, zamestnancom OÚ, poslancom OZ, členom rady školy, zamestnancom MŠ,
takisto sponzorom z radu rodičov, ktorí škole pomáhajú. Ďakuje aj za veľmi dobrú spoluprácu
s materskou školou, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.
Pani Zuzana Kubačková, zástupkyňa ZŠ s MŠ v súvislosti s bodom č. 15 dnešného programu
OZ, kde sa bude prerokovávať úprava rozpočtu obce, žiada ušetrených 1 700 € z tovarov
a služieb preklasifikovať na kapitálové výdavky, nakoľko má záujem zatepliť povalový
systém na budove MŠ. Práce, vrátane materiálu si dala naceniť, malo by to stáť 3041 €,
zvyšok by použili z rozpočtu 2017, dokonca by sa zateplili aj zvyšné fasádové steny budovy.
Takisto ďakuje za spoluprácu obecnému úradu, poslancom OZ, ale predovšetkým aj základnej
škole, s ktorou je spolupráca naozaj výborná.
Na záver v mene kolegýň materskej školy, rodičov, samozrejme aj detí želá všetkým pekné
Vianoce, v novom roku nech všetkých sprevádza svetlo Vianoc, okrem toho želá hlavne
zdravie všetkým aj vo všetkých rodinách a samozrejme praje aj chlieb na stole a dobré slovo,
lebo aj to patrí do úst.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
p. Martin Pavlík, starosta obce – ďakuje vedeniu a všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ Makov,
vidí snahu pracovať s deťmi, sú aktívni, dobre si plnia úlohy, takto si predstavuje fungovanie
školy.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – prišli aj do našej materskej školy nejaké deti
z Kelčova?
(p. Zuzana Kubačková – prišli deti z Nižného Kelčova, tie budú neskôr navštevovať aj našu
základnú školu. Vyzerá to tak, že budúci školský rok však bude iba
10
prvákov.)
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2015/2016 v Základnej škole s materskou školou Makov.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.93/2016 bolo prijaté.

5. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
5/A OPAKOVANÉ UZAVRETIE ZMLUVY O NÁJME BYTU V BD MAKOV –
ČIERNE 17
K bodu pripravila materiál Bc. Stanislava Gregušová, správca BD Makov – Čierne 17.
V zmysle ods. 9 Článku 5 VZN Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia
uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania
nájomných bytov) ak má nájomca nájomného bytu záujem o predĺženie platnosti nájomnej
zmluvy, je povinný 3 mesiace pred ukončením jej platnosti doručiť na Obecný úrad v Makove
žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
Nájomcom Terézii Čurajovej, Mariánovi Jandovi, manželom Mariánovi a Andrey Papajovím
a manželom Martinovi a Daniele Hričovcovím končí nájom v Bytovom dome Makov –
Čierne 17, 15 b. j. dňom 31. 12. 2016. Preto im dňa 21.09.2016 Obec Makov zaslala
oznámenie o tom, že im končí prenájom a v prípade záujmu o jeho predĺženie si môžu podať
žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu a to do 30. 11. 2016.
Nájomcovia túto možnosť využili a :
1. Dňa 05. 10. 2016 predložila Terézia Čurajová žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno A. Voči obci majú uhradené všetky svoje pohľadávky, nedlhujú
žiaden nájom ani služby spojené s prenájmom. Na Martina Lieskovana je evidovaný dlh
vo výške 859,38 € k 21.11.2016 (tento dlh sa mesačne spláca po 200 € a už je znížený
o polovicu). V byte by bývala so svojimi tromi deťmi a druhom. Ako doklad o príjme
predložili M. Lieskovan daňové priznanie za rok 2015 a T. Čurajová potvrdenie
o poberaní rodičovského príspevku, materskej a výživného na syna Matúša za rok 2015.
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V zmysle platného VZN č. 8/2015 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 198,09 € (prvá plnoletá osoba) + 138,19
€ (ďalšia plnoletá osoba) + (3 x 90,42 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 607,54 € x 3,5 = 2.126,39 €. Ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
2. Dňa 26. 10. 2016 predložili manželia Papajoví žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno K. Voči obci majú uhradené všetky svoje pohľadávky, nedlhujú
žiaden nájom ani služby spojené s prenájmom. V byte bývajú so svojimi tromi deťmi
a druhom. Ako doklad o príjme predložili M. Papaj potvrdenie od zamestnávateľa
o čistom príjme za obdobie 03-08/2016 a potvrdenie o prídavkoch na deti za rok 2016 a
A. Papajová potvrdenie od zamestnávateľa o čistom príjme za obdobie 03-08/2016.
V zmysle platného VZN č. 8/2015 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 198,09 € (prvá plnoletá osoba) + 138,19
€ (ďalšia plnoletá osoba) + (3 x 90,42 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 607,54 € x 3,5 = 2.126,39 €. Ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
3. Dňa 07. 11. 2016 predložil Marián Janda žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu č. 1. Voči obci má uhradené všetky svoje pohľadávky, nedlhujú žiaden nájom ani
služby spojené s prenájmom. Ako doklad o príjme rozhodnutie Sociálne poisťovne
o výške invalidného dôchodku od 01. 01. 2016.
V zmysle platného VZN č. 8/2015 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri jeho domácnosti predstavuje sumu 198,09 € (prvá plnoletá osoba). Jeho
príjem neprekračuje povolenú hranicu.
4. Dňa 25. 11. 2016 predložili manželia Martin Hričovec a Daniela Hričovcová žiadosť
o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu písmeno M. Voči obci ku dňu 08. 12. 2016
evidujeme nasledovné pohľadávky:
- nedoplatok na nájomnom vo výške 439,80 €
- nedoplatok na službách spojených s nájmom bytu vo výške 560,39 €
- nedoplatok na vyúčtovaní služieb spojených s nájmom bytu vo výške 350,38 €
- nedoplatok na poplatku za oneskorené úhrady vo výške 49,85 €
- nedoplatok na zábezpeke vo výške 87,96 €.
Manželia majú uzavretú Dohodu o uznaní nedoplatkov a o pravidelných mesačných
splátkach (splátkový kalendár), ktorý dodržiavajú.
Ako doklad o príjme predložili Martin Hričovec pokladničné doklady o výplate mzdy za
mesiace 06-11/2016 (čistý príjem) a Daniela Hričovcová výplatné pásky od firmy SEPa
Slovakia, s. r. o. za mesiace 04-07/2016 .
V zmysle platného VZN č. 8/2015 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 198,09 € (prvá plnoletá osoba) + 138,19
€ (ďalšia plnoletá osoba) + (3 x 90,42 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 607,54 € x 3,5 = 2.126,39 € .Ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
Ďalej manželom Murčovým skončil prenájom bytu písmeno L v Bytovom dome Makov
Čierne 17, 15 b. j. dňom 05. 05. 2014. Napriek tomuto skončeniu rodina Murčová obývala
vyššie uvedený byt bez nájomného vzťahu.
Po niekoľkých výzvach na úhradu nájmu a služieb spojených s nájmom a zlegalizovania
obývania bytu L v BD Čierne 17 manželia Murčoví konečne dňa 09. 12. 2016 uhradili všetky
evidované nedoplatky a podali žiadosť o prenájom bytu, ktorý v skutočnosti užívajú.
Ako doklad o príjme predložila Katarína Murčová potvrdenie o poberaní rodičovského
príspevku za rok 2015 (01 - 08) , potvrdenie z ÚPSVaR Čadca, že bola od 21.08.2015 – do
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30.09.2015 v evidencii uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za
obdobie 10-12/2015.Karol Murčo predložil potvrdenie o príjme za rok 2015.
V zmysle platného VZN č. 8/2015 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 198,09 € (prvá plnoletá osoba) + 138,19 €
(ďalšia plnoletá osoba) + (3 x 90,42 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 607,54 € x 3,5 = 2.126,39 €. Ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
Navrhujeme byt im prenajať na skúšku na pol roka do 30.06.2017. Ak nebudú opätovne
dodržiavať podmienky nájmu, už im viac byt prenajatý nebude.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5/A:
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art, poslankyňa OZ – nemohli by sme aspoň platičom
prenajímať byt na viac než 1 rok?
(Bc. Stanislava Gregušová – z platičov v bytovom dome je seriózny akurát Marián Janda a zo
zákona sa to ani nedá, každoročne musia nájomcovia dokladovať príjmy.)
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – obec má prijaté VZN o pravidlách určovania
poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania, v ktorom je
určený 1-mesačný depozit. Vzhľadom na to, že v Čiernom máme prevažnú väčšinu neplatičov
a zákon dovoľuje depozit navýšiť, bežne sa robí zábezpeka aj na 6 mesiacov navrhuje preto
porozmýšľať nad zvýšením depozitu, nemôžeme takto hospodáriť s majetkom, je to pre obec
nehospodárne, keď nájomcovia neplatia a vznikajú obci pohľadávky.
Obec musí postupovať v zmysle zmlúv a napr. Lukáša Jandu z bytového domu Štandard by
sme už mali vyzvať na opustenie bytu, nakoľko nesplnil podmienky zmluvy.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – nevie si predstaviť, kde ledva vyžijú, aby museli
mať pri prenajatí 6 – mesačnú zábezpeku. Treba realizovať zmeny opatrne, aby sme rodiny
nepriviedli ešte do väčších problémov.
Konštatuje, že existujú dva pohľady na vec, a to hospodársko-ekonomicko-finančný a fakt, že
sme tu aj pre ľudí. Najskôr tento návrh zvýšenia depozitu treba prerokovať a až potom treba
k tomuto kroku pristúpiť. Verí, že s nájomcami obec rokuje, ale zrejme rokujú o platení
nájomného, treba ich pripraviť na úpravu VZN.
Zároveň podotýka, že ak je predsa bytový dom špecifikovaný na sociálne bývanie, nemôžeme
od nájomcov pýtať závratné sumy.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ľuďom prekáža, že obec toleruje nájomcov, ktorí
bývajú a neplatia. Je prekvapená, že ak majú nájomcovia vyčerpaný depozit, nie je naplnený.
Navrhuje ako zábezpeku 2 – mesačné nájomné.
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art, poslankyňa OZ – každopádne treba nájomcov na zvýšenie
depozitu pripraviť , upozorniť ich na skutočnosť, že ak sa nezmení situácia v platení
nájomného, musí obec k tomuto navýšeniu depozitu pristúpiť.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – je za to, aby sadzby boli v bytových domoch jednotné.
Bohužiaľ sa človek musí zariadiť a nájsť peniaze, ak chce poriešiť bývanie.
p. Martin Pavlík, starosta obce – žiadosť o ďalšie prenajatie bytu predložili aj p. Murčo
s manželkou, ktorí boli dlhodobí dlžníci. Toho času už dlh majú splatený. P. Murčovi dal
priestor na vyjadrenie.
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p. Karol Murčo – v prvom rade sa ospravedlňuje, že to s dlžobou dotiahli až tak ďaleko, mali
však rodinné problémy, manželka bola nezamestnaná. Dlžobu ale splatili. Budú sa snažiť, aby
sa situácia neopakovala a žiada o opätovné schválenie prenájmu bytu. Majú deti, chodia tu do
školy, radi by v Makove zostali. Súhlasí aj navrhovanou zmenou navýšenia zábezpeky,
kľudne môže byť aj vo výške 3-mesačného nájomného.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – na objasnenie informuje poslancov, že
k 30.09.2016 mala rodina Murčová dlh na nájomnom a službách vo výške 3 359 €. Dlh
splatili v 3 splátkach, k dnešnému dňu majú všetko uhradené.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ - do budúcna chce, aby nedochádzalo k takýmto dlhom,
ale po nezaplatení treba túto situáciu okamžite riešiť a zaslať písomnú výzvu , aby
nedochádzalo k dlhom až do výšky 3 000 €, potom je to pre rodinu likvidačné.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – p. Murčo sa ospravedlnil, momentálne nemá žiadne
pohľadávky, môžeme mu schváliť prenájom napr. na 1 rok. Táto situácia, do ktorej sa dostal,
bude možno pre neho aj ponaučením do budúcna.
Bc. Stanislava Gregušová, správkyňa BD – upozorňuje, že takisto sa dávala výpoveď aj p.
Františkovi Dybalovi, ktorý má dlh 1900 €. Od začiatku, ako sa do bytu nasťahovali, je
u neho problém s platením, dokonca mali dohodnutý aj splátkový kalendár, zaplatili však iba
jednu splátku. Toto naozaj obec nemôže tolerovať. Ďalší väčší dlh má aj p. Gacíková.
p. Martin Pavlík, starosta obce – nechce rodine Murčovej nejakým spôsobom robiť zle a
keďže už nemá dlh, môžeme mu opäť schváliť prenájom bytu. Chce však od neho prísľub, že
to všetko myslí naozaj úprimne.
(p. Karol Murčo – sľubuje, že platiť nájom budú pravidelne a súhlasí aj s navýšením
zábezpeky na 3 mesiace)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v predložených materiáloch o príjmoch za rok
2015 je vidieť, že ich príjem nie je až taký nízky, aby nájomné nemohli pravidelne platiť.
Hoci jeho manželka bola nezamestnaná, z jeho príjmu sa nájom dal splácať. Do budúcna si
treba uvedomiť a mať na mysli, že najskôr treba uhradiť platbu za nájom a až potom riešiť ich
ďalšie potreby.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. žiadosť Terézie Čurajovej, trvale bytom Predmier 311, 023 54 Turzovka o opakované
uzavretie zmluvy o nájme bytu A v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
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2. žiadosť Mariána Papaj, a manželky Andrey Papajovej, obaja trvale bytom Čierne 17, 023
56 Makov o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu K v Bytovom dome Makov –
Čierne 17, 15 b. j.
3. žiadosť Mariána Jandu, trvale bytom Kopanice 74, 023 56 Makov o opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu 1 v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
4. žiadosť Martina Hričovca a manželky Daniely Hričovcovej, obaja trvale bytom Potok 4,
023 56 Makov o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu M v Bytovom dome Makov –
Čierne 17, 15 b. j.
5. žiadosť Kataríny Murčovej, trvale bytom Makov 12, 023 56 Makov a manžela Karola
Murču, trvale bytom Rozkvet 2084/177, 017 01 Považská Bystrica o prenajatie
nájomného bytu L v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.94/2016 bolo prijaté.
B) S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 1-izbového bytu písmeno A o výmere 33,88 m2, mesačný nájom 53,50 €
na 1. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Terézii Čurajovej,
trvale bytom Predmier 311, 023 54 Turzovka, a to od 01. 01. 2017 s dobou určitou 1 rok, t. j.
do 31. 12. 2017.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.95/2016 bolo prijaté.
C) S ch v a ľ u j e
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opakovaný prenájom 3-izbového mezonetového bytu č. K o výmere 79,50 m2, mesačný nájom
125,54 € na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Mariánovi
Papajovi a manželke Andrey Papajovej, obaja trvale bytom Čierne 17, 023 56 Makov, a to od
01.01.2017 s dobou určitou 1 rok, t. j. do 31. 12. 2017.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.96/2016 bolo prijaté.
D) S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 1-izbového bytu č. 1 o výmere 36,95 m2, mesačný nájom 57,95 € na
prízemí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Mariánovi Jandovi, trvale
bytom Kopanice 74, 023 56 Makov, a to od 01. 01. 2017 s dobou určitou 1 rok, t. j. do 31.
12. 2017.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.97/2016 bolo prijaté.
E) S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 2-izbového mezonetového bytu písmeno M o výmere 55,70 m2,
mesačný nájom 87,96 € na 2 poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
nájomcovi Martinovi Hričovcovi a manželke Daniele Hričovcovej, obaja trvale bytom Potok
4, 023 56 Makov, a to od 01. 01. 2017 s dobou určitou 1 rok, t. j. do 31. 12. 2017.
12

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.98/2016 bolo prijaté.
F) S ch v a ľ u j e
prenájom 3-izbového mezonetového bytu písmeno L o výmere 79,95 m2, mesačný nájom
126,25 € na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Kataríne
Murčovej, trvale bytom Makov 12, 023 56 Makov a manželovi Karolovi Murčovi, trvale
bytom Rozkvet 2084/177, 017 01 Považská Bystrica, a to od 01. 01. 2017 s dobou určitou 1/2
roka,
t. j. do 30. 06. 2017.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.99/2016 bolo prijaté.
5/B
SCHVÁLENIE DȎVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO
ODPREDAJ
POZEMKOV V ČASTI MMAKOV-ČIERNE-BELONE

13

ZRETEĽA

NA

Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o predloženej žiadosti p. Rastislava
Holáka, bytom Makov-Čierne 193 zo dňa 11.10.2016, v ktorej žiada o odkúpenie pozemkov
CKN 5188 a CKN 5190, ktoré sa nachádzajú u Beloni v Čiernom a ktoré v minulosti boli
súčasťou dvora okolo maštale po jeho babke Anne Juríkovej. O tejto žiadosti boli
informovaní a predchádzajúcom zasadnutí s tým, že na najbližšie rokovanie OZ bude
predložený materiál na majetkoprávne vysporiadanie. Cena za 1 m2 bude dohodnutá pri
schvaľovaní predaja, teraz je predložený návrh na schválenie prebytočnosti z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Ide o 86 m2 .
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/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Rastislava Holáka, bytom Čierne 1193, 023 56 Makov o odkúpenie pozemkov:
- CKN 5188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
- CKN 5190 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2,
evidovaných na LV č. 1070 vo vlastníctve Obce Makov s k. ú. Makov, časť Čierne-Belone.
B/ S ch v a ľ u j e
prebytočnosť majetku Obce Makov – pozemkov:
- CKN 5188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
- CKN 5190 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2,
ktoré sa nachádzajú v intraviláne k. ú. Makov, evidovaných na LV č. 1070 vo vlastníctve
Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, vedenom Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Makov, schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa
08.10.2014.
C/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a IV. Časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014 prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5188 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
- CKN 5190 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2,
p. Rastislavovi Holákovi, rod. Holákovi, bytom Čierne 193, 02 56 Makov do osobného
vlastníctva v podiele 1/1.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky CKN 5188 a CKN 5190 sa
nachádzajú vedľa záhrady, ktorá je jeho vlastníctvom. Zároveň tieto pozemky boli v minulosti
súčasťou dvora okolo maštale jeho babky Anny Juríkovej.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.100/2016 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O PEŠEJ ZÓNE
S návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o pešej zóne, ktoré je prílohou zápisnice,
informoval poslancov OZ p. Martin Pavlík, starosta obce.
Už na začiatku jeho starostovania plánoval zmeniť účel cesty pod Grapami, aby cesta bola
využívaná ako oddychová zóna. Tento záujem bol už aj v minulosti zo strany bývalého
vedenia.
Aby sa tam nastolil poriadok, rozhodol sa pre schválenie VZN o pešej zóne, ktoré by
zabezpečilo verejný poriadok, zvýšilo by bezpečnosť chodcov a skvalitnilo by sa životné
prostredie.
Oddychová zóna by zahŕňala komunikáciu pod Grapami v úseku od križovatky pri RD p.
Krajčovica po križovatku u sv. Jána. K danému návrhu však vzniesol pripomienku p. Ján
Krajčovic, bytom Makov 76, ktorý navrhol zmenu v úseku pešej zóny – aby pešia zóna
zahŕňala komunikáciu v úseku od konca jeho nehnuteľnosti po križovatku s cestou III/2021.
Ak by sa schválil ‚pôvodný návrh, vzniklo by pre nich mnoho obmedzení.
Uvedenú pripomienku a požiadavku akceptovali.
Nevidí problém ani s obhospodárovaním lesa, ak by spoločnosť chcela robiť zásah v lese,
prístup bude bezproblémový, nakoľko obec bude dávať povolenia. To znamená, ak bude
niekto chcieť vykonávať nejaký zásah v lese, bezproblémový súhlas od obce určite dostane.
Zámerom VZN je prepojiť cestu aj so zariadením pre seniorov a vytvoriť priestor na oddych
s lavičkami aj pre seniorov, na prechádzky pre matky s deťmi, chcú vybudovať aj in-line
okruh, aby sa tam mohli deti korčuľovať, aby zóna bola bezpečná. Predstavu má takú, že sa to
tam všetko vyasfaltuje, zabezpečí sa, aby niekto nespadol do rieky a dôchodcom zo ZpS tiež
umožnia prechod, aby nemuseli ísť na hlavnú cestu, môžu si vyjsť na oddychovú zónu. To je
dôvod k nastoleniu nejakého režimu pod Grapami.
Ďalším dôvodom je aj zámer uchádzať sa s projektom o grant z EÚ.
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V jarnom období má v pláne pomaly plechové búdy a neporiadok odtiaľ odstraňovať, je tam
mnoho vecí, ktoré ani nepotrebujeme, takisto sú tam j betónové nosníky, ktoré ostávali
z jednotlivých stavieb, ktoré nepotrebujeme. Chcú to tam revitalizovať.
DISKUSIA K BODU PROGAMU č. 6:
Bc. Mojmír Pisarík – najskôr chce vedieť, kto predkladá návrh VZN a prečo tu tá osoba nie
je. Mal by k nemu niekoľko otázok a žiada pred schválením predložiť nasledovné doklady:
Územný plán obce Makov, VZN č.5/2011, VZN č.5/2009, VZN č. 3/2006, územné konanie,
stanovisko Povodia Váhu, stanovisko vlastníkov pozemkov, stanovisko Dopravného
inšpektorátu, stavebné povolenie. Ide o zmenu funkčného využitia územia, mali by poslanci
vedieť, či toto neporušuje dané všeobecne záväzné nariadenia.
Ak chcú niečo schvaľovať, musia mať predsa podklady, aj vo vzťahu k prokurátorovi,
v prípade, ak by niekto vzniesol voči VZN námietku.
Zároveň predkladá hlavnej kontrolórke obce dôkaz, kedy návrh VZN bol zverejnený na
webovej stránke, nech skontroluje, či to bolo v lehote.
Bc. Pavol Kubinec – povie to otvorene, neprišli tu, aby sa hádali, ale aby určité veci
argumentovali. Nechcú vstupovať do diskusie, mať horkosť na jazyku a vylievať si bôle.
Chcú, aby chápali aj ich stránku veci.
Aj keď nesúhlasia s istými vecami, treba si ich minimálne aspoň vypočuť. Budú
argumentovať vecnými vecami. Konečne treba rozprávať narovinu, Keď oni žiadajú nejaké
veci, nie sú vypočutí, stále sú tu iba za nejakých zbohatlíkov, treba to jednoducho
pomenovať. Bude tu argumentovať za firmu, ale aj za seba ako fyzickú osobu, ktorý zdedil po
otcovi, Stanislavovi Kubincovi a po mame pozemky a chce na nich hospodáriť, nemôžu mu
v tom brániť .
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – predpokladá, že v návrhu VZN o pešej zóne je
niečo, čo by mohlo prekážať v obhospodárovaní pôdy, je tam nejaké ustanovenie, ktoré
vnímajú ako sporné?
Bc. Pavol Kubinec – je toho názoru, že ak chceme niečo realizovať medzi susedskými
vzťahmi, napr. oplotenie medzi susedmi, treba si to najskôr odsúhlasiť spoločne. Obec však
dáva na schválenie VZN, ku ktorému neboli vopred prizvaní ani ako zástupcovia ZSVL
Makov- Poľana, ani ako fyzické osoby. Vidí to ako podraz zo strany obce a nechce zachádzať
do vecí, ktoré sú historicky staršie. Z pohľadu občana súhlasí, aby pešia zóna bola všade, kde
sa dá, nech tam nechodí technika, nech sa občanmi využíva. Nemôže ale obec obmedziť
vlastníkov parciel, aby si mohli obhospodárovať na svojom majetku. Zo zákona je tam aj
lesohospodársky plán na 10 rokov a odborne lesný hospodár musí za hospodárenie
zodpovedať štátu.
Druhá vec je, že zdedil pozemky, treba sa pozrieť na výšku dane z lesných pozemkov, ktorá
je nesmierne vysoká 1,25 %, a to má vedomosť, že sme sa ešte nezastavili, má byť až do
výšky 1,5 %.
V minulosti naši predkovia odchádzali do Ameriky, aby zarobili, aby tí, čo tu zostali, sa mali
lepšie. Prišla vojna, 50. roky, normalizácie v mnohých veciach, v roku 1976 boli lesné
pozemky zobraté štátom z večera do rána jedným zákonom. A až od 17. novembra 1989 po
Nežnej revolúcii sa začalo uvažovať, že sa začne niečo robiť a pozemky sa budú vracať
ľuďom. Neprišlo to zase jedným zákonom, muselo sa žiadať, musel sa urobiť nejaký právny
úkon, vytvoriť nejaké spoločenstvo atď. Mohlo sa vracať, ale iba pokiaľ bolo viac ako 50%
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známych vlastníkov, ostatných zastupoval štát. Dnes je tu spoločenstvo, ktoré sústredilo ľudí,
aby sa reálne majetok vrátil, od roku 1956 sa neviedla pozemková kniha, je tu veľa faktov a
ľudia, ktorí pracujú s pozemkami vedia, o čom hovorí. Treba si uvedomiť prvý bod Ústavy, že
súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné. Nikto tu nie je proti pešej zóne, ale nech sa robia veci
za normálnych podmienok, v normálnom prostredí, v normálnej atmosfére a nech sa to nerobí
účelovo, že sa niečo predloží a že sa niečo schváli alebo nie.
Bc. Mojmír Pisarík – nechce, aby sa OZ uberalo takýmto spôsobom, nie je tu diskusný
krúžok, chce iba poukázať na to, že tento bod na rokovaní obecného zastupiteľstva ani nemal
vôbec byť predložený. O tomto môžu debatovať u starostu v kancelárii, už aj o tom
debatovali, starosta o tom vie, napriek tomu je tu VZN predložené. Ak VZN poslanci OZ dnes
schvália, hoci nevie, v akej forme a s akými zmenami ho schvália, momentálne ale v tejto
forme je hneď zajtra na zrušenie prokurátorom. Kto vlastne VZN predkladá, ako to prešlo
príslušnou komisiou?
Ďalej upozorňuje na skutočnosť, že pešia zóna je obrovský zásah do územia a ľudia sa
sťažujú na porušenie Územného plánu obce.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – radili sa s právnym zástupcom obce, návrh je v poriadku, na
jeho úvodnú požiadavku o predloženie ostatných dokladov,
mu odpovedia. Vzniesli námietku, písomne im odpovedia.
Momentálne firma využíva ich obecný majetok.
Každopádne tam chcú tichú kľudnú zónu, nechcú, aby sa
tam
manipulovalo s drevom. A ak bude potrebné zmeniť
územný
plán, urobia dodatok, nevidí v tom žiaden problém.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – aby to nebola len taká nekonečná diskusia, vidí, že
vo VZN sú isté nezrovnalosti, navrhuje VZN pre dnešok stiahnuť z rokovania, námietky,
ktoré predkladá p. Kubinec a p. Pisarík treba preveriť a následne sa potom k nemu môžu opäť
vrátiť.
Bc. Pavol Kubinec – existujú ústavné zákony a sú aj ľudské veci. Z ľudského hľadiska
nesúhlasí minimálne s tým, ako to chcú urobiť, ak chcú, nech si zoberú nejaký úsek, ale nech
akceptujú určité veci. Minulý rok sa povedalo, že sa vyprace spodná zóna, odišla firma
Gasparik s.r.o., odišla firma SEPa, kde je konateľom a majiteľom, odišli sme, akceptoval sme
to.
p. Martin Pavlík, starosta obce – podotýka, že tam manipulujú s drevom a podnikajú na
obecnom pozemku, nemajú tam ani podiel, neprišla ani žiadosť o manipuláciu s drevom, chcú
problém vyriešiť. Treba prijať buď nejakú dohodu, resp. zmluvu.
(Bc. Pavol Kubinec - žiadosť písali, zo strany obce im nebolo vyhovené)
Bc. Mojmír Pisarík- upozorňuje, že podľa územného plánu obce je komunikácia pod Grapami
záväzne vyhlásená ako verejná, obslužná, s obslužnou funkciou, s neobmedzeným prístupom.
Podotýka, že Obec Makov má od roku 2005 takisto na cudzom majetku plechové búdy.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – na pozemku sme podielníci, nie je to jednoznačné, je tam
viac
vlastníkov.)
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Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – chce vedieť, či obec má pripravené k schváleniu VZN
všetky doklady, ktoré v úvode pýtal Bc. Mojmír Pisarík? Ak nie, treba bod stiahnuť.
Nie je proti pešej zóne, ale nesúhlasí s pripravovaním VZN, pokiaľ nie je pripravená
projektová dokumentácia a vysporiadané pozemkové a medziľudské záležitosti. VZN je
posledný článkom v celom tomto procese.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – návrh VZN pripravoval právny zástupca obce, požadované
doklady síce pripravené nemáme, nie sú však k schváleniu
nariadenia potrebné.)
Bc. Pavol Kubinec – jedna vec je, že sa VZN stiahne dnes z rokovania, treba to ale do
budúcna riešiť, treba o tom probléme rozprávať, nemôžeme niečo robiť na úkor niečoho.
Poďme sa posunúť ďalej. Osobne nie je proti pešej zóne, nájdime ale riešenie vyhovujúce
všetkým zúčastneným.
Ďalej si treba povedať, že do Poľany chodí množstvo chlapov s kamiónmi, ktorí vozia drevo,
stoja pod Grapami, treba urobiť poriadok aj s týmto, dať tam napr. nejaký zákaz, že sa tam
budú
akceptovať určité veci a dať na čas nevyhnutne potrebný povolenie a dovoliť hospodáriť aj na
jeho majetku.
Nie je predsa logické, aby som za niečo platil a nemal z toho úžitok.
Ďalšia vec je, že v okrese Čadca má Obec Makov najvyššie poplatky, sme zaťažení 25%-ou
daňou. Treba si pozrieť susednú obec Vysokú nad Kysucou, Turzovku atď.
Problém s cestami, tak ako pred pozemkovými úpravami, aj po pozemkových úpravách bol aj
bude. Keď niekto postaví dom pri lesnej ceste, nemôžeme predsa rozprávať, že tí ľudia, ktorí
tam ten majetok majú, alebo historicky je daný stovky rokov, mu tam zakážeme prístup.
Nemôže byť, že ľudia, kde majú majetok, sa tam nedostanú. Treba zvolať sedenie všetkých
spoločenstiev a dohodnúť sa. Do pozornosti dáva Kysučné, u Jaši je na ceste rampa,
neprejdete tam, či už na bicykli, na motorke, autom, pozemok majú uzatvorený až hore nad
colnicou.
Treba si uvedomiť, že po roku 1991, keď jeho mama zakladala združenie, si začali nárokovať
svoje vlastníctvo na prinavrátenie lesov, aby si mohli hospodáriť na svojom majetku, lebo im
to bolo od roku 1976 upreté a dnes sú v situácii, že vlastníctvo preplácajú, pretože do 40 –
eho veku stromu je to neekonomické a nerentabilné. Dnes majú byť trestaní za to, že sa im
vrátili lesy?
Bc. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – potvrdzuje, že daň je v obci naozaj vysoká. Ľudia, ktorí
vlastnia les, platia naozaj veľké dane, vynakladajú veľké náklady na obhospodarovanie –
treba stromčeky vysadiť, ponatierať proti ohrýzaniu zverou, vyžínať, atď, sme v tomto smere
bití. Tiež mala veľkú debatu ohľadom zničenej cesty na Bukovej, pretože bola obvinená, že
tam ťažili a zničili cestu , hoci tam vôbec tento rok neťažili. Pobúril ju aj článok v káblovke,
lebo tam bolo označené, že tí čo majú les, sú ničitelia ciest.
Čo sa týka pešej zóny, bez vzájomnej diskusie sa ďalej nepohnú. Podporuje diskusiu, treba sa
dohodnúť s majiteľmi. Tiež má rada oddychovú zónu, tiež by tam mala rada pešiu zónu, tiež
má rada, keď je niečo pekné, len to treba robiť so vzájomnou spoluprácou, aby to bolo pre
obidve strany dobré.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pokiaľ ide o daň, má záhradu a platí trojnásobnú daň
ako niekto platí za les a v tej záhrade určite neurobí takú škodu na obecnom majetku alebo
cestách, ako niektorí obhospodarovatelia lesa.
Podporuje starostu, občania chcú v obci pod Grapami pešiu zónu, preto návrh VZN na
vytvorenie pešej zóny podporuje. Je nefér, aby súkromná firma , ktorá na obecných cestách
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manipuluje s drevom, sa obohacovala tým, že neplatí nájom. Musíme byť spravodliví ku
všetkým občanom a je za to, aby sme toto VZN prijali a v tomto návrhu aby sme podporili
starostu obce.
(Mgr. Eva Ježíková – čo sa týka argumentácie Jozefa Pavlíka, že za záhradu platí vyššiu daň,
už som to viackrát spomínala, že v záhrade môže pestovať mrkvu
a predať
ju aj 2x do roka, ale les má výnos až po 50-60-tich rokoch.)
Bc. Mojmír Pisarík – 5 – 6 rokov dozadu, keď sa zvyšovali dane, p. Jozef Pavlík povedal, aby
peniaze z daní za lesné pozemky, sa použili do opráv ciest. Ďalej upozorňuje, že toto zvýšenie
je za posledné roky 100%-né.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce - podotýka, že Mojmír klame, za vedenia nového
starostu sa dane z lesných pozemkov nezvýšili ani
o cent.)
Bc. Pavol Kubinec – naťahovať sa tu dnes o slovíčka je nezmysel. Chce sa opýtať ešte jednu
vec. Od roku 1990 podnikajú aj J. Pavlík s M. Pavlíkom ako bratia a takisto podnikajú aj oni
ako bratia. Mal česť podnikať aj v Hornom Kelčove, odišiel odtiaľ. Hospodáril aj na majetku
predkov starostu, takisto tam narážal na problémy. Takisto u Bittali za RD p. Skurkovej je
lúka, ťahalo sa tam drevo z Pekliny, treba sa pozrieť, kto je na LV v Pekline. Vždy boli ale
pošpinení oni. Nemá rád urážlivé slová, tiež sa snaží napĺňať kasu tak ako štátu, tak aj obci.
Treba sa na situáciu pozrieť aj inak. Keďže sú p. Martin a Jozef Pavlík akcionármi
lyžiarskeho vleku, majú k nemu prístup, kto je ale vlastníkom miestnej komunikácie do
Čierneho? Kto vlastní cestu do Potoka? Je tam obmedzujúca dopravná značka. V Čiernom ju
nie je treba? Firma z ČR tam zničila cestu. Pýta sa, za koľko sa cesta opravila a aká
vzdialenosť?
Podotýka, že nemá čo platiť ďalšie poplatky, pretože platia vysoké dane z lesných pozemkov.
Ďalej si treba uvedomiť, že v podielových daniach zo štátu prichádzajú peniaze aj na miestne
komunikácie. Prestaňme stále rozprávať iba o poplatkoch, treba sa na všetkom dohodnúť
všetci a nie, že cestu zničíme napr. v Potoku a peniaze dáme na iné veci , nech sú tie peniaze
viazané na daný účel.
Mrzí ho, že dnes tu nie je Ing. Stanislav Gašparík, ktorý je fundovaný v týchto veciach, ani
Rastislav Gajdoš, ktorý tiež pozná prácu v lese, ani Ing. Marián Masnica, ktorý chcel tiež
riešiť isté veci, nikdy však nebol žiaden konsenzus, aby si spoločne k tomu sadli a rozhodli.
Ďalej podotýka, že oni vozia 17- tonovými autami. Ale konkrétne osoby, Ing. Ježík, ktorý robí
hospodára na určitých parcelách s vykonávateľom p. Roškom zvážajú 60-70- tonovými
súpravami. A to nikomu nevadí? Poliaci dokonca nemajú žiadne povolenia, nikomu to
nevadí, ani Daňovému úradu. Je to preto, že majú politické krytie, na čo sa tu teda hráme?
Aká je tu spravodlivosť?
p. Martin Pavlík, starosta obce – na začiatku volebného obdobia zvolali stretnutie, boli
prizvaní aj oni, nezúčastnili sa. Opätovne zvolá stretnutie, kde to budú riešiť, musí však
povedať, že naozaj mu tam vadí ten neporiadok a zvážanie dreva. Trvá na tom, aby pod
Grapami bola oddychová zóna.
Bc. Pavol Kubinec – vedenie spomína, že chcú uzatvoriť zmluvu o nájme, treba si najskôr
pozrieť, kto je vlastníkom na liste vlastníctva, kde sú umiestnené plechové búdy.
Treba sa vžiť do jeho situácie ako fyzickej osoby. Má pozemok u Bugali, kadiaľ má ťahať
drevo? Buď ho bude ťahať po ceste okolo p. Šupčíka vyvážacou súpravou, ktorá odvezie
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najviac 4,5 t alebo pod Grapy, bohužiaľ nemá inú možnosť, chcú ho vlastne úplne
zablokovať.
Pri pozemkových úpravách je návrh z obce cesta okolo p. Kubačkovej, že bude obecná,
nebude môcť ani tade ťahať. U Laca Pavlíka je tiež problém ťahať drevo. Postavil si tam
vyhňu, zlegalizoval si ju a zablokoval ďalšiu cestu.
Ďalšie drevo môžu ťahať do Švandzakov, aspoň tam ich neb. P. Pisaríková pustila.
Ťahajú drevo na točňu, do Bula, pamätá si, že v minulosti tam bol skutkový stav taký, že od
kaplnky po odbočku cca 50 m tam zapadávali veľké autá, cestu tam opravili, urobili tam
priepusty, vysypali tam tri autá lomového kameňa, nemôže nikto povedať, že Kubincovci
nedávajú do ciest. Snaží sa povedať, že im zablokujú najväčšiu tepnu a oni sa majú tváriť
dobre, lebo sa tam budú prechádzať mamičky s deťmi. Nemôžu ich obmedzovať. Ak chcú
robiť pešiu zónu, môžu ju urobiť od sv. Jána po plechové búdy.
Každý sa snaží podnikať vo svojom, nemôže jedna činnosť byť potláčaná inou činnosťou.
Nie je proti tomu, aby sa pod Grapami prechádzali matky s deťmi. Musíme však byť
navzájom tolerantní, veď aj na iných cestách, kde je zvážnica, musia drevo naložiť.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – keď majú tak rozlohovo veľký revír a nedostupný,
musia si nájsť peniaze, ivnestovať a urobiť skládku, napr. u Švandzakov a nevidí problém ani
u poľovníckej chatky, treba obetovať nejaký hektár, nemôžu predsa manipulovať na obecnom
pozemku. Po výzve firma Gasparik s.r.o. drevo odviezla, oni ho tam navozili. Pokiaľ by našli
nový priestor na skládku a kým by ju zriadili, starosta by to určite toleroval.
Naozaj v centre nie je priestor, aby sa ľudia mali kde poprechádzať.
Bc. Mojmír Pisarík – konštatuje, že v októbri 2016 im prišlo oznámenie, že sa tam ide
osadzovať tabuľa Pešia zóna, takto sa nekoná, robia veci od konca.
Obec sa musí správať v zmysle zákona a značka obmedzenia v Potoku by takisto mala byť
najskôr prerokovaná obecným zastupiteľstvom.
p. Peter Kubinec – taktiež súhlasí s pešou zónou, vidí však, že ani firma nemá priestor na
zvážanie dreva. Ak by tam mala byť pešia zóna, chce, aby tam bola v celom úseku, konečne
sa to rozhýbalo. V obci nemáme iný priestor, aby ľudia nechodili po ceste I. triedy. Nevidí iné
riešenie.
Bc. Pavol Kubinec – treba sa dohodnúť, môžu urobiť aj nájomné zmluvy, nemusia robiť
neporiadok na ceste, nemôžu ale úplne zastaviť svoju najdôležitejšiu tepnu. Treba si k tomu
sadnúť a treba sa o tom rozprávať a spoločne jednať. Veď v spoločenstve zastupujú cca 500
osôb, čo nie je málo.
Bc. Mojmír Pisarík – dáva do pozornosti aj problém s parkovaním. Koľko má obec
parkovacích plôch? Pri veľkom pohrebe, na Vianočnom jarmoku, rôznych väčších kultúrnych
akciách alebo aj pracujúci, ktorí prichádzajú do zamestnania, parkujú na cudzích miestach
pred Jednotou, pred RD MUDr. Bajcara a pod. Podľa územného plánu je dokonca pod
Grapami plánované parkovisko pre osady.
Riešime tu takéto veci a pritom sú tu veci podstatnejšie a kritickejšie. Napr. na hlavnej
križovatke smerom z Potoka sa dennodenne boríme s nebezpečnými situáciami, kedy tam
zastavujú kamióny, autobusy a vtedy nevidieť prichádzajúce autá smerom z Čadce. O týchto
problémoch by sme mali prednostne hovoriť.
Bc. Pavol Kubinec – musí podotknúť ešte jednu vec. Mrzí ho, že na obecnom zastupiteľstve
rozprávali o tom, že Kubincovci nepovolili chodník pred firmou SEPa. Pravda je taká, že
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nesúhlasili s navrhovaným projektom, nie, že nepovolili rekonštrukciu chodníka. Je
nemysliteľné, aby si navážali 5 cm-ový vjazd k nehnuteľnosti. Mrzí ho, že hovoria bez ich
prítomnosti a k tomu ešte lživé veci. Ak chcú niečo riešiť, treba k tomu prizývať konkrétnych
ľudí, ktorých sa to dotýka.
Bc. Mojmír Pisarík – záverom podotýka, že pešia zóna zo zákona je definovaná ako zóna so
špeciálnym režimom, s veľkým výskytom chodcov, treba najskôr urobiť štúdiu, koľko je tu
chodcov a pod. Obec musí konať v zmysle zákonov.
p. Martin Pavlík, starosta obce – ústretový krok z jeho strany bude, že zvolá všetky
spoločenstvá, budú sa o tom baviť, vyriešia všetky cesty, aj pod Grapami sa to vyrieši,
každopádne tam ale chce kľudovú zónu.
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: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
pripraviť nový návrh VZN o pešej zóne v časti obce pod Grapami po predchádzajúcom
prerokovaní s vlastníkmi pozemku.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.101/2016 bolo prijaté.
7. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB V ZARIADENÍ PRE SENIOROV MAKOV
Návrh VZN predložili p. Oľga Zajacová, účtovníčka ZpS a Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna
pracovníčka ZpS.
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Úprava VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov
je navrhnutá z týchto uvedených dôvodov:
Platové tarify podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zákonov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.1.2016 zvyšujú o 4%,
čo predstavuje pre ZpS sumu navýšenú o 5600 € a platové postupy zamestnancov ZpS
predstavujú sumu 2870 €. Celkom mzdové náklady sa zvýšia o 8470 €.
Mgr. Monika Hrtúsová vypracováva Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja
sociálnych služieb, v ktorej sa vyžaduje 10%-ná spoluúčasť, čo predstavuje navýšenie
prevádzkových nákladov v rozpočte o sumu 2000 €.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a ekonomicky oprávnenými nákladmi (EON)
v Zariadení pre seniorov Makov je nepostačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov.
Navrhujeme 10% navýšenie úhrady za poskytované sociálne služby, kde prijímateľ sociálnej
služby uhradí o 18 € viac na ubytovaní.
Mesačná sadzba za užívanie obytnej miestnosti na prijímateľa sociálnej služby:
Užívanie obytnej miestnosti

Mesačná sadzba (súčasná)

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

148,00 €
91,00 €
81,00 €

Mesačná sadzba
(navýšená )
166,00 €
109,00 €
99,00 €

Výška EON Zariadenia pre seniorov Makov č. 62, v prepočte na mesiac a na jedného
prijímateľa sociálnej služby predstavovala v roku 2015 sumu 629,00 €.
V súčasnosti najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 254,99 € a
najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 330,94 €.
V súlade s uvedeným návrhom navýšenia úhrady za poskytované sociálne služby na
ubytovaní by najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby pri 10 % navýšení úhrady za
poskytované sociálne služby predstavovala sumu 272,99 € a najvyššia úhrada za
poskytované sociálne služby predstavovala sumu 348,94 €.
Navýšenie úhrad za poskytované sociálne služby o 10% prinesie celkové tržby vo výške
11040,70 € ročne. Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa navýši o 18,00 € mesačne
na jedného prijímateľa sociálnej služby.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby
za rok 2015:
Mesačné EON na rok 2015 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú sumu:
629,00 €
Príjmy za sociálne služby:
- priemerná mesačná úhrada za služby za rok 2016 (bez stravy) predstavuje sumu:
177,80 €
- poskytnutá dotácia z MPSVaR na jedného prijímateľa sociálnej služby: 320,00 €
Rozdiel: -

131,20 €

Dotácia poskytnutá z MPSVaR vo výške 320,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby +
priemerná mesačná úhrada za služby od prijímateľa sociálnej služby vo výške 177,80 € nie sú
dostačujúce na pokrytie EON, mesačné chýba 131,20 € na jedného prijímateľa sociálnej
služby.
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Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a (EON) na jedného prijímateľa sociálnej
služby po 10% navýšení:
Mesačné EON na rok 2015 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú sumu:
629,00 €
Príjmy za sociálne služby:
- priemerná mesačná úhrada za služby po 10 % navýšení rozpočtu (bez stravy) predstavuje
sumu: 195,80 €
- poskytnutá dotácia z MPSVaR na jedného prijímateľa sociálnej služby: 320,00 €
Rozdiel: -

113,20 €

Dotácia poskytnutá z MPSVaR vo výške 320,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby +
priemerná navýšená mesačná úhrada za služby od prijímateľa sociálnej služby vo výške
185,80 € nie sú dostačujúce na pokrytie EON, mesačné chýba 113,20 € na jedného
prijímateľa sociálnej služby.
Úhrada za poskytované sociálne služby v ZpS Makov na jedného prijímateľa sociálnej
služby:
a) Odborné činnosti:
b) Obslužné činnosti:
1. Strava: (2,49 €- na jeden deň x31 dni – počet dní odobratej stravy)
2. Réžia: (0,50 € - na jeden deň x 31 dní – počet dní odobratej stravy)
3. Ubytovanie: (dvojlôžková izba)
4. Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 2,30 na jeden deň x 31 dní – počet dní)
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

0,00 €
77,19 €
15,50 €
91,00 €
71,30 €
0,00 €

Úhrada za poskytované sociálne služby v roku 2016 predstavuje sumu 254,99 € mesačne na
jedného prijímateľa sociálnej služby.
Úhrada za poskytované sociálne služby v ZpS Makov na jedného prijímateľa sociálnej
služby po 10% navýšení:
a) Odborné činnosti:
b) Obslužné činnosti:
1. Strava: (2,49 €- na jeden deň x31 dni – počet dní odobratej stravy)
2. Réžia: (0,50 € - na jeden deň x 31 dní – počet dní odobratej stravy)
3.Ubytovanie:(dvojlôžková izba navýšenie o 18,00 €)
4.Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 2,30 na jeden deň x 31 dní – počet dní
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

0,00 €
77,19 €
15,50 €
109,00 €
71,30 €
0,00 €

Úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 272,99 € mesačne na jedného
prijímateľa sociálnej služby.
Prehľad úhrad za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb
v pôsobnosti ŽSK
Zariadenie pre seniorov Petrovice (2016):
Najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
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400,00 €

Najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€
Zariadenie pre seniorov Vysoká nad Kysucou a Park Hviezdoslavova Čadca (2016):
Najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€
Najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€
Viacúčelové zariadenie pre seniorov Čadca (2016):
Najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€
Najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€
Zariadenie pre seniorov Jesienka, Bytča (2016):
Najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
Najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca:
€

420,00

300,00
380,00

290,00
350,00

380,00 €
400,00

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – bojí sa, že ak sa zvýši úhrada klientom o navrhovaných
10%, koľkým osobám v ZpS nevystačia financie?
(Mgr. Monika Hrtúsová – pôjde o 6 klientov, všetkým, ktorých sa to dotýka, okrem p.
Antona
Pavlíka, rozdiel doplatia ich rodinní príslušníci, boli o tom už
informovaní.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – koľko osôb , ktorým to finančne nevyjde, pribudne
a aká bude po 10% - nom zvýšení najnižšia a aká najvyššia úhrada klientov?
(Mgr. Monika Hrtúsová – pribudnú 2 klienti. Po zvýšení bude najnižšia úhrada 273 € a 350 €
najvyššia úhrada. Podotýka však, že všade v okolí od 01.01.2017
v zariadeniach pre seniorov zvyšujú úhrady. Napr. v Petroviciach
zvyšujú poplatok o 0,70 €/deň. V súčasnosti majú o 90 € mesačne
vyššiu úhradu. Stále je ZpS v Makove najlacnejšie.
Zároveň podotýka, že ostatným zariadeniam dokonca prispievajú aj
z rozpočtu obce.
(Mgr. Eva Ježíková – aj Obec Makov predsa z rozpočtu obce prispieva zariadeniu na rôzne
investície)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – treba myslieť aj na to, aby sme sa ale zvýšením úhrad
nedostali na úroveň ostatných zariadení a stratíme tým klientelu.
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – chce upriamiť pozornosť na kuchárky v zariadení pre
seniorov, ktoré vozia jedlá do výdajnej školskej jedálne. Majú to veľmi ťažké, treba ich ísť
pozrieť, keď nakladajú nádoby. Nemôžu predsa ženy dvíhať tak ťažko.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – vie o tom, tiež v tom vidí problém, chcú zakúpiť dvižné
zariadenia, ktoré by im uľahčili nakladanie)
24

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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov Makov č. 62.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.102/2016 bolo prijaté.

8. SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU
ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A DOTÁCIE NA PODPORU
VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNE OCHRANY DETÍ
A SOCIÁLNEJ KURATELY
Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre ZpS predložila Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna
pracovníčka ZpS.
O dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadame v súlade s § 3 Zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Predmetom dotácie je nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností v ZSS
a podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnych
služieb (zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb).
Žiadosť je potrebné podať do 31. 12. 2016 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života imobilných prijímateľov sociálnych
služieb.
Zariadenie sociálnych služieb vzniklo 1. 7. 2005 ako Domov dôchodcov Makov. Boli v ňom
umiestňovaní sebaobslužne spôsobilí klienti. Postupným zhoršovaním ich zdravotného stavu a
prijímaním nových žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb nastala akútna potreba
zabezpečenia elektricky polohovateľných postelí, ako základného predpokladu zvýšenia
kvality ich života. Ďalším cieľom projektu je uľahčenie namáhavej práce personálu zariadenia
pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, najmä pri polohovaní imobilných prijímateľov
sociálnych služieb. Zvýšením ložnej plochy postele pri poskytovaní ošetrovateľských úkonov
môže tieto úkony personál vykonávať v zpriamenej polohe, čím sa eliminuje neprimerané
zaťaženie chrbtice.
Nákupom elektricky polohovateľných postelí sa umožní výrazné zlepšenie kvality života
prijímateľov sociálnych služieb umožnením úkonov, ktoré navyše výrazne uľahčia prácu
ošetrujúcemu personálu:
výškové polohovanie ložnej plochy
polohovanie chrbta, stehien a lýtok
funkcia kresla (ľahké polohovanie jedným tlačidlom)
ochrana pred pádom z postele
čiastočné zvýšenie sebaobsluhy pomocou hrazdy s hrazdičkou
výrazné antidekubitné účinky klinicky testovaného pasívneho antidekubitného matraca
zlepšenie estetiky obytnej miestnosti.
Rozpočet
Celkové výdavky (bežné výdavky na materiálové vybavenie): 19 756,00 €
Vlastné zdroje: 1 975,60 €
Požadovaná suma dotácie: 17 780,40 €
Cenová ponuka:
MEDITECH SK, s. r. o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina – výrobca nábytku pre ZSS
a nemocnice, autorizovaný a certifikovaný distribútor
Názov: Elektronicky polohovateľná posteľ Movita s úplným príslušenstvom (hrazda
s hrazdičkou, antidekubitný matrac), vrátane dopravy, inštalácie, zaučenia personálu
a nadštandardnej záruky 36 mesiacov
Jednotková cena s DPH: 898,00 €
Počet kusov: 22
Celková cena s DPH: 19 756,00 €
Prieskumom trhu a informovaním sa v iných ZSS bol ako ekonomicky najvýhodnejší nákup
vyhodnotený nákup postelí MOVITA od českej firmy LINET, a to vzhľadom na nákupnú
cenu, dĺžku životnosti, úžitkové vlastnosti výrobku, náklady na údržbu počas životnosti,
nadštandardnú záruku 36 mesiacov a certifikát výrobku (certifikát výrobku pre
zdravotníctvo).
Keďže v zmysle platnej legislatívy ZSS zodpovedajú za poskytovanú starostlivosť, výrobok
musí spĺňať európsku bezpečnostnú normu EN 60-601-2-52.
Elektronicky polohovateľné postele Movita nie sú najlacnejšie na trhu, ale sú ekonomicky
najvýhodnejšie. Na výrobok je štandardne poskytovaná záruka 36 mesiacov. Majú masívnu
konštrukciu, sú spoľahlivé a bezporuchové.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
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Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – koľko je v zariadení ležiacich klientov?
(Mgr. Monika Hrtúsová – cca 20 klientov)
Tu môžu klienti vidieť, že hoci zvyšujeme poplatok, ale snažíme sa zároveň zvyšovať aj
štandard života klientov.
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – už minule spomínala odovzdávanie vianočných balíčkov,
ponúkla svoju pomoc, mala by Bc. Monika Hrtúsová komunikovať aj s komisiami, ktoré by
boli takisto nápomocné. Opakuje, aby toto odovzdávanie malo nejakú úctu, nech sa balíčky
nenechávajú ľuďom predo dvermi, nech v balíčku nie je iba A4-kový papier s pozdravom, ale
treba doň vložiť peknú pohľadnicu.
(Bc. Monika Hrtúsová – balíčky sa pripravili v predajni u p. Holáčikovej, tento rok sa budú
odovzdávať 68 občanom vo veku nad 80 rokov,
bude ich roznášať osobne s pánom starostom.
Pokiaľ ide o požadovanú pohľadnicu v balíčku
určite je lepšie podanie ruky a objatie človeka.)
(Mgr. Janka Petrovičová – kľudne môže v budúcnosti osloviť základnú školu, žiaci môžu
v rámci záujmovej činnosti pohľadnice pre starkých vytvoriť.
Samozrejme to treba oznámiť v predstihu, keďže je potrebných cca
70 ks.
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: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
predloženie žiadosti Obce Makov o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych
služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
B/ S ch v a ľ u j e
v prípade poskytnutia dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, financovanie vo
výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov na nákup elektricky polohovateľných postelí
do Zariadenia pre seniorov Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
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Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.103/2016 bolo prijaté.
10. INFORMAČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NA ÚSEKU KULTÚRY A KNIŽNICE
V ROKU 2016
Informačnú správu o činnosti na úseku kultúry a knižnice predniesla p. Helena Pajerová.
Obecná knižnica v Makove je zriadená ako organizačná zložka Obce Makov. V zmysle Štatútu je jej
poslaním poskytovanie knižnično-informačných služieb. Utvára a sprístupňuje univerzálny
knižničný fond, vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňuje kultúrne
hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej
úrovne a vzdelanosti. Knižničný fond je sprístupnený voľným výberom a pravidelne doplňovaný.
Keďže v posledných rokoch sa knižnica stáva čoraz viac komunitným centrom, ponúka širokej
verejnosti aj nové možnosti využitia svojich služieb. Knižnica je evidovaná v Zozname knižníc SR
na MK SR pod č. 3998/2000-400/5071, vďaka čomu sa môže aktívne zapájať do projektových
výziev.
Obecná knižnica v Makove organizuje výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, a
tak napĺňa svoje základné funkcie kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie. Pre deti a mládež
vytvára priestor a prostredie na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Okrem výpožičnej
služby pre deti pripravuje, spoluorganizuje tematické výlety a vychádzky do okolia počas letných
prázdnin.
Pre dospelých, seniorov a deti okrem kurzov a besied sa začala knižnica zapájať do komunitných
aktivít. Aby knižnica mohla naďalej napredovať a ponúknuť svojim potencionálnym, ale i súčasným
používateľom čo najlepšie služby, je potrebné zmodernizovať priestory a vytvoriť pre
používateľov kultúrne prostredie.
Najzaujímavejšie aktivity knižnice v roku 2016 :












Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou Máriou Ďuranovou
Predajná výstava kníh
Beseda Skutočne neskutočná India - s cestovateľom a pedagógom Vladimírom Pekárom
Veľkonočná výstava + kreatívne dielne - pod záštitou najstaršieho slovenského spolku
žien ŽIVENA
Beseda s Janou Pronskou, slovenskou spisovateľkou historických románov
Návšteva televízneho štábu a natáčanie televíznej relácie Televíkend ( prameň Kysuce,
Hričovec, Kasárne, Brest u Papaji )
Komunitné aktivity pre deti ŠKD pri ZŠ a MŠ Makov ( pravidelne každý druhý utorok)
Lampiónový sprievod
Stretnutie so slovenskými spisovateľkami v rámci Jašíkových Kysúc ( Čadca)
Projekt Teta rozprávkarka prebiehajúci už 8. rok v MŠ - BUVIROZPRÁVKY , čítanie
pred spaním
Deň krásy s Mary Kay
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MVS ( všetky knižnice - Slovensko) a Medzinárodné výpožičky ( ČR), služba nad rámec
obecnej knižnice
Spolupráca pri bádateľskej a publikačnej činnosti ( bakalárska práca Kultúrny potencionál
obce Makov, výpisy z kroniky p. Gumančik)
Donáška kníh klientom ZPS
Literárny babinec ( komunitná aktivita pre seniorov)

V roku 2016 sa v Makove zorganizovali zaujímavé kultúrno-spoločenské a športové
podujatia, ktoré sa stretli s veľkým záujmom zo strany občanov, ale i médií:
2.1.2016
24.1.2016
2.2.2016
3.2.2016
6.2.2016
28.2.2016
10.4. 2016
20.4.2016
29.4.2016
8.5.2016
25.5. 2016
11.6.2016
24.6.2016
1.7.2016
2.7.2016
30.7.2016
25.8.2016
10.9.2016
26.10.2016
23.10.2016
19.11.2016
7.12.2016
11.12.2016

Novorčný ping- pongový turnaj
Hokejový turnaj O pohár starostu obce
Otvorenie posilňovne FITMAK
Výročná členská schôdza SZTP a ZPCCH
Fašiangová zábava
Otvorenie a požehnanie bytového domu
Divadelné predstavenie súboru KOS z Veľkých Karlovíc
Koncert Františka Nedvěda
Stavanie Mája
Deň matiek
Prehliadka Folklórnych skupín okresu Čadca a KNM
Detský deň v Hvozdnej ( zájazd pre deti a rodičov do družobnej obce v ČR)
Pochod ku prameňu rieky Kysuce, osadenie náučného chodníka
Súťaž vo varení guláša, Futbalový turnaj O pohár starostu obce
Petro- Pavlovské hody 2017 ( Heidy Janků, let balónom)
Heligónka hraj !
SNP
Tour Petra Sagana, cyklistické preteky pre deti a mládež
Úcta k starším
Beh na Kasárne
Divadlo KONFETY / ZRUŠENÉ
Mikuláš + kúzelník
Vianočný jarmok + galavečer Vianoce u nás doma

Obec Makov aktívne navštevuje podujatia, ktoré organizuje naša partnerská Obec HutiskoSolanec ( Kácení máje, Dožinky, Mikulášsky jarmark, setkání seniorů).
Obecná knižnica sa v roku 2016 zapojila do ôsmych grantových výziev:
Prehliadka súborov
žiadané 3000€ / podporené 2900€
Rozkvitnutá hranica pre všetkých
žiadané 1650 € /podporené 1650€
Multifunkčná multimediálna miestnosť v knižnici žiadané 6200 €/ nepodporené
Projekt brest - živé chodníky
žiadané 5000€/ nepodporené
Projekt športovisko - hasiči
žiadané 3000€/ hasiči nestihli
dodať
podklady
6. Tu sme v Bezpečí
žiadané 1500 / podporené 1000€
7. Letovisko pre seniorov
žiadané 1350€ / prešlo do 2.
hlasovacieho kola / v hlasovaní
nepodporené
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Vieš kde pramení rieka Kysuca?

žiadané 2000€ / nepodporené.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – zaujíma ju, kde došlo k zlyhaniu projektu hasičov?
(p. Helena Pajerová – k projektu potrebovala rozpočet, požiadala preto hasičov, aby jej
konkrétne rozpísali, na čo a koľko peňazí budú potrebovať,
no
neodovzdali jej to a potom sa už s projektom v termíne
nestihli zapojiť. Podotýka, že sa to stalo už druhý krát.)
p. Helena Pajerová, úsek kultúry a knižnice – konštatuje, že výziev cez nadácie je veľa, sú
poväčšine filantropické, má s tým však mnoho práce. Musí napísať žiadosť, vymyslieť akcie,
viesť administratívu počas dvoch rokov. Výhodou je, že v obci máme takých aktívnych
seniorov.
(Mgr. Janka Petrovičová – navrhuje niekedy osloviť aj Tomáša Perďocha, ktorý je veľmi
šikovný na stavebné návrhy. Ako stredoškolák dokonca skončil na
2. mieste, kde súťažili aj študenti z vysokých škôl.)
(p. Helena Pajerová – už sa s ním rozprávala, projekty sú však obmedzené, do akcií musí
zapájať deti.)
p. Martin Pavlík, starosta obce – koľko ľudí navštevuje knižnicu?
(p. Helena Pajerová – denne je to cca 10-15 ľudí, dokonca chodí do knižnice aj veľa rodičov
so
svojimi deťmi, taktiež študenti, ktorým vie zabezpečiť knihy k štúdiu,
pomáha im hľadať literatúru v rámci iných knižníc, robí rešerše cez
MVS, má dobré vzťahy aj do Slovenskou národnou knižnicou. Treba si
uvedomiť, že knižnica už dávno nie je iba o čítaní kníh.)
p. Peter Kubinec, poslanec OZ – naša knižnica si zaslúži vhodnejšie priestory, dúfa, že sa to
niekedy podarí.
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – ďakuje p. Pajerovej za toľké aktivity, ktoré v obci
realizuje, veľmi pekne Makov reprezentuje.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
b e r i e na v e d o m i e
informačnú správu o činnosti na úseku kultúry a knižnice v roku 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.104/2016 bolo prijaté.

11. SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY ZA
MESIACE 8-11/2016
Správu z kontrolnej činnosti za mesiace august a september 2016 predložila p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
Kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2016.
1. Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce za rok 2015. Náležitosti
pokladničných dokladov ich zúčtovanie do účtovníctva. Kontrola dodržiavania zákona č.
394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Inventarizácia finančných prostriedkov
v hotovosti.
Účelom finančnej kontroly bolo zistiť, či pri evidovaní pokladničných operácií príjmového
alebo výdavkového charakteru a evidovaní cenín je zodpovednými zamestnancami obce
Makov postupované podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov ,zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov, zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení
neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov a smernice o manipulácii s pokladničnou smernicou obce Makov platnej
v období, za ktoré sa kontrola vykonávala.
Zamestnankyne obecného úradu, ktoré zastupujú výkon hlavnej pokladníčky majú uzatvorené
v zmysle ustanovení § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov dohody o hmotnej zodpovednosti za zverenú hotovosť a ceniny v pokladni
obecného úradu.
V súvislosti so zabezpečovaním pokladničnej činnosti postupovali zamestnankyne obecného
úradu v zmysle interného aktu – smernice o manipulácii s pokladničnou hotovosťou, ktorá
bola účinná v čase výkonu kontroly.
Celkovo bolo v roku 2015 v obci vystavené 3 396 pokladničných dokladov.
Vo všetkých pokladniach bola vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov bez zistenia
rozdielu finančných prostriedkov medzi evidovaným stavom hotovosti a fyzickým stavom
v súlade so zákonom o účtovníctve.
V období roka 2015 pokladničné operácie príjmového charakteru súviseli predovšetkým
s výberom správnych poplatkov, výberom daní z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny
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odpad. Výdavkové pokladničné operácie predstavovali najmä výdavky na všeobecný materiál,
cestovné náhrady, nákupy na drobné opravy a výdavky na činnosti súvisiace s voľbami.
Kontrolou pokladničných operácií uskutočnených v kontrolovanom období bolo zistené, že
obsahovali preukázateľné prílohy a doklady súvisiace s príjmovým, či výdavkovým
pokladničným charakterom.
Fyzickou kontrolou vykonanou inventarizačnou komisiou menovanou starostom obce nebol
zistený nesúlad so stavom v účtovníctve. Na základe inventarizácie bol vyhotovený
inventarizačný zápis spolu so súpisom pokladničnej hotovosti, pričom ich kontrolou nebol
zistený nesúlad s ustanoveniami s 30 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Kontrolou pokladničnej činnosti obecného úradu sa preukázal súlad vedenia pokladničných
operácií s normatívnymi právnymi predpismi, internou smernicou o manipulácii
s pokladničnou hotovosťou.
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.
Dňa 16.3.2016 bola obcou zaslaná žiadosť o záznam do katastra nehnuteľností. Správa
katastra Čadca následne zapísala bytový dom do listu vlastníctva obce
LV 10017.
Kontrolou povinností dlžníka podľa zmluvy o poskytnutí podpory zo ŠFRB bolo zistené, že:
- obec použila úver na určený účel, t.j. na výstavbu bytového domu Štandard 210 – 8 b.j.
– realizácia stavby prebiehala v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a vydaným
stavebným povolením, čo potvrdil stavebný dozor
- stavebný dozor bol zabezpečený odborne spôsobilou osobou na náklady obce v sume
3 360,-€
-vinkulácia poistenia bytového domu v prospech ŠFRB bola zrealizovaná dňa 9.3.2016.
– obec ako dlžník, dodržala všetky podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí podpory zo
ŠFRB
Ku kontrole bola predložená inventárna karta bytového domu, na ktorej bol evidovaný bytový
dom s 8 b.j. v obstarávacej cene 405 670,62 €, z toho 275 700,-€ úver zo ŠFRB, 118 150,-€
dotácia a 11 820,-€ vlastné finančné prostriedky. Kontrolovaný subjekt stanovil odpisy na 40
rokov metódou rovnomerného odpisu.
Bytový dom aj technická vybavenosť k BD Štandard 210 bol zaradený do používania
31.5.2016,
tzn . viac ako tri mesiace po nadobudnutí
kolaudačného rozhodnutia.
Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 26 ods. 1 opatrenia MF SR č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky, podľa ktorého sa do majetku účtuje hmotný majetok, ktorý bol
uvedený do požívania a v nadväznosti na § 82 stavebného zákona, podľa ktorého je stavba
uvedená do používania kolaudačným rozhodnutím.
Ďalej obec nepostupovala a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti
o rámcových účtovných osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva ustanoví MF SR opatrením, opatrenie vyhlasuje
oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho
dodržiavať.
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Kontrolou bola preverená obstarávacia cena vypočítaná pre účely poskytnutia úveru podľa § 9
ods. 4 zákona o ŠFRB. Do obstarávacej ceny boli zahrnuté výdavky na výstavbu a projektovú
dokumentáciu. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Podlahová plocha bytov bola 479,87 m
a priemerná cena obstarania bytu na 1 m obytnej plochy bytu bola 845,37 €.
Kontrolou boli preverené žiadostí o pridelenie nájomných bytov, evidovaných obcou
v kontrolovanom období a bolo zistené, že žiadatelia ktorým boli byty pridelené vo všetkých
prípadoch spĺňali podmienku určenú v zákone 443/2010 o dotáciách, že príjem žiadateľa
o byt nepresiahol trojnásobok životného minima a vo všetkých prípadoch boli predložené
potvrdenia o príjme žiadateľa. Obec tak mohla prehodnotiť splnenie tejto podmienky. Vo
všetkých prípadoch bola nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú jeden rok. Uvedeným
konaním obec postupovala v súlade s VZN 8/2015 článok 5 ods. 3 o nájomných bytoch a § 12
ods. 2 zákona 443/2010 o dotáciách.
Kontrolou boli preverené nájomné zmluvy a bolo zistené, že pred uzatvorením nájomných
zmlúv bola vykonaná základná finančná kontrola.
Nájomné zmluvy obsahovali aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá bola vo výške 1mesačného, v súlade so zákonom o dotáciách. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt neviedol finančné zábezpeky za užívanie nájomných bytov na osobitnom účte
zriadenom na tento účel v banke, čím nepostupoval v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách.
Ďalej bolo kontrolou zisťované, či obec vyberala zábezpeky v súlade s § 12 ods. 8 zákona
o dotáciách ods. 7 to jest , že lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť
dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Kontrola účtovania finančných zábezpek bola vykonaná na 8 dokladoch bytového domu
Štandard 210. Obec účtovala o finančných zábezpekách účtovným zápisom bankový účet
alebo platba v hotovosti /379 – iné záväzky. Správne účtovanie týchto finančných
prostriedkov malo byť zápisom bankový účet, platba v hotovosti/ 479 – ostatné dlhodobé
záväzky, nakoľko ide o záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
Tým, že obec nesprávne zaúčtovala finančné zábezpeky nájomcov, nepostupovala s súlade s §
55 ods. 11 platných postupov účtovania. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve. Celkove boli nesprávne zaúčtované prípady vo výške 1.238,82 €.
Pri kontrole nájomných zmlúv v bytovom dome Štandard 210 bolo zistené ,že neboli splnené
podmienky uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 24.2.2016 u bytu č. 3 pán Lukáš Janda v
článku č. 4 ods. 3 „. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nájomca najneskôr v deň
podpisu zmluvy zloží v prospech prenajímateľa teda pre obec finančnú zábezpeku vo výške
161,23 €.“ Finančná zábezpeka ku dňu kontroly nebola zložená.
Pri kontrole nájomných zmlúv v bytovom Makov Čierne č. 17 bolo zistené, že neboli splnené
podmienky uzatvorených nájomných zmlúv u piatich obyvateľov bytovky / rod. Gacíková,
Hričovcová, Dybalová, Valková a Murčová / v článku č. 4 odstavec 3- „Zmluvné strany sa
dohodli, že nájomca najneskôr v deň podpisu zmluvy zloží v prospech prenajímateľa teda pre
obec finančnú zábezpeku.“ Výška nezloženej finančnej zábezpeky predstavuje čiastku 517,04
€.
Kontrolou bolo tiež zistené, že účet 379019- zložené zábezpeky pre bytový dom Čierne č. 17
suma zaúčtovaná na tomto účte nesúhlasí so stavom skutočne vybraných zábezpek.
Prehľad pohľadávok v bytovom dome Štandard 210 ku dňu 19.9.2016
Ing. Vršanská
M.

Nájom
Služby

Lukáš Špulica

Nájom
Služby

3/2016
3/2016
8/2016
8/2016
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Splatná
15.3.2016

207,32
33,04

Splatná
15.8.2016

158,55
14,85

Nájom

9/2016

Splatná
15.9.2016

158,55
14,85

Nájom
Služby

9/2016
9/2016

Splatná
15.9.2016

Zábezpeka

161,23
23,95
161,23

SPOLU

933,57

Lukáš Janda

Prehľad pohľadávok v bytovom dome Makov Čierne č. 17 ku dňu 19.9.2016
1 210,58 €

Lieskovan Martin

Rok 2013,2014,2015,2016

Gacíková Oľga

Rok 2015, 2016

Hričovec Martin

Rok 2013, 2014,2015,2016

1 538,28 €

Dybala František

Rok 2015, 2016

1 391,10 €

Valek Peter

Rok 2015

255,87 €

Rodina Ružbašanová

Rok 2015

37,35 €

Katarína Murčová

Rok 2013, 2014, 2015, 2016

927,05€

3 359,01 €
8 719,24 €

Spolu

V prípade rodiny Kataríny a Karola Murčových nie je spísaná nájomná zmluva na prenájom
obývaného bytu. Posledná uzatvorená nájomná zmluva medzi Obcou Makov a rodinou
Murčovou sa ukončila dňa 5.5.2014. Od tohto dátumu využívajú byt bez právneho nároku na
prenájom bytu. Obec porušila § 12 ods. 1 zákona 443/2010 o dotáciách , ktorý určuje
povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy písomnou formou a s určitými náležitosťami. Keďže
pred ukončení nájomnej zmluvy dňa 5.5.2014 mala rodina Murčových záväzky voči Obci
Makov, nebolo v záujme obce uzatvárať ďalšiu nájomnú zmluvu ale zabezpečiť vypratanie
bytu ukončením nájmu v zmysle článku VII. Odst. 1/ nájomnej zmluvy .
„Nájom bytu skončí uplynutím doby určitej, na ktorú bol nájom uzatvorený. V tomto prípade
je povinný prenajímateľ doručiť písomné rozhodnutie o ukončení nájmu nájomcovi najmenej
1 mesiac pred dňom skončenia nájmu“.
Nič z tohto obec nezabezpečila. Ku dňu kontroly po viac ako dvoch rokoch bývania bez
právneho nároku rodiny Murčových na bývanie v tomto byte dosiahli pohľadávky obce vo
výške 3 359,01 € a obec nezabezpečila právne kroky na vypratanie bytu a vymoženie
pohľadávok obce voči tejto rodine. Táto skutočnosť nastala až počas kontroly odovzdaním
tohto prípadu právničke na jej súdne riešenie.
Kontrolou bolo zistené nezákonné, nehospodárne a neefektívne nakladanie s majetkom obce.
Obec Makov podľa § 558 Občianskeho zákonníka /zákona č. 40/1964 Zb./ spísala uznanie
dlhu a dohodu o splátkach dlhu :
S rodinou Františka Dybalu dňa 16.6.2016 na trinásť splátok po 80,-€. Ku dňu kontroly bola
zaplatená jedna splátka za mesiac júl . Za august a september splátky neboli zaplatené.
S Lieskovanom Martinom dňa 31.5.2016 na desať splátok po 200,- €. Ku dňu kontroly
chýbalo do splnenia splátok podľa splátkového kalendára 150,-€.
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S rodinou Hričovca Martina dňa 30.5.2016 na 34 splátok po 50,-€. Ku dňu kontroly boli
zaplatené splátky za mesiac jún, júl, august. Splátka za mesiac september nebola zaplatená.
S neplatičmi rodinami Murčovej Kataríny a Gacíkovej Oľgy neboli spísané dohody o uznaní
dlhu a vypracované splátkové kalendáre z dôvodu nespolupráce nájomníkov.
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov :
1. Finančné zábezpeky za užívanie nájomných bytov bude obec viesť na osobitnom účte
zriadenom na tento účel v banke
2. Zabezpečiť správne účtovanie finančných zábezpek v účtovníctve a to na účte 479 – ostatné
dlhodobé záväzky voči zápisu bankový účet alebo platba v hotovosti
3.Naplniť dodržanie zmluvných podmienok s nájomnej zmluvy v byte č. 3 s pánom Lukášom
Jandom zloženým finančnej zábezpeky vo výške 161,23 € a s piatimi nájomníkmi
v bytovom dome Makov Čierne č. 17 vo výške 517,04 €.
4. Účet 479- ostatné dlhodobé záväzky skontrolovať a zabezpečiť aby zostatok na tomto účte
súhlasil so skutočne zloženými a nespotrebovanými finančnými zábezpekami v bytovom
dome Makov Čierne č. 17
5. Dosiahnuť právnou formou vypratanie bytu rodiny Murčových a zaplatenie pohľadávok pre
obec Makov a zabezpečiť hospodárnosť pri prenájme bytov v bytovom dome Makov
Čierne č. 17 a Štandard 210.
3. 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
Pri kontrole bežných výdavkov bolo zistené, že v obci boli použité finančné prostriedky na
obstaranie tovarov v sume 1 031,60 € pričom obec poskytla dodávateľovi preddavok vo výške
1 031,60 € na základe zálohovej faktúry pod variabilným symbolom č. 14021511. Zálohová
faktúra nebola zaevidovaná na účte 314 – poskytnuté preddavky na obstaranie prevádzkového
majetku. Bolo jej pridelené interné poradové číslo DF 682/2015 a bola zaúčtovaná do
účtovníctva ako platný daňový doklad pod VS 14021511. Po obdržaní platného daňového
dokladu pod VS 150410264 tento nebol zaúčtovaný do účtovníctva.
Kontrolou účtovania zálohovej faktúry 8350100677 a daňového dokladu 8101573354 došlo
taktiež k nesprávnemu postupu pri evidovaní a účtovaní preddavkovej platby.
Zálohovou faktúrou č. 5590018765 na štandardnú technickú podporu k aplikačnému
programovému vybaveniu- poskytnutie služby bol zaplatený preddavok ktorému bolo
pridelené interné číslo faktúry a pod týmto variabilným symbolom bol zaúčtovaný do
účtovníctva. Platný daňový doklad pod VS 5570018728 nemá pridelené interné číslo a nie je
v účtovníctve zaúčtovaný pod VS 5570018728.
Účet 314001 a 314003 sa nachádza v účtovnej osnove obecného úradu ale za rok 2015 nie sú
na ňom evidované žiadne obraty. Taktiež účty 051, 052 a 053 – účty na poskytnutie
dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku sú v účtovnej osnove obce, no nie
sú na nich zaúčtované žiadne obraty.
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov :
1. Všetky zálohové faktúry evidovať na účte – 314 / poskytnuté na obstaranie
prevádzkového majetku/ a účtoch – 051, 052, 053 / na obstaranie dlhodobého majetku/
2. Po obdržaní daňového dokladu k zálohovej faktúre prideliť daňovému dokladu interné
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číslo a o tomto daňovom doklade účtovať v účtovníctve .
3. Kontá za vyššie uvedené účty vedené v účtovníctve obce Makov budú mať obraty.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
b e r i e na v e d o m i e
informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za
mesiace august - november 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.105/2016 bolo prijaté.

11. PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
MAKOV
K návrhu pravidiel kontrolnej činnosti sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce, p. Elena
Trebulová.
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov.
V zmysle § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p. hlavný kontrolór pri
výkone kontrolnej činnosti postupujú podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis.
Týmto osobitným predpisom je zákon č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite. Tento zákon bol s účinnosťou od 1. Januára 2016 zrušený a od tohto termínu
nadobudol účinnosť nový zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Nadobudnutím účinnosti nového zákona však nebola
zmenená v zákone o obecnom zriadení odvolávka na – už neplatný zákon č. 502/2001 Z. z.
V dôvodovej správe nového zákona č. 357/2015 Z. z. je uvedené, že hlavný kontrolór obce pri
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kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis s odkazom
na zákon č. 502/2001 Z. z.. Ďalej sa v dôvodovej správe uvádza, že vzhľadom k tomu, že
nový zákona o finančnej kontrole rovnako obsahuje základné pravidlá kontroly, hlavný
kontrolór bude postupovať podľa týchto pravidiel, ktoré vo väčšej časti zostávajú nezmenené.
V zákone však nie je upravená povinnosť pre hlavných kontrolórov postupovať podľa
pravidiel nového zákona. Vzhľadom k tomu, že nový zákon o finančnej kontrole vo svojich
pravidlách kontrolnej činnosti neobsahuje všetky ustanovenia z pôvodného zákona č.
502/2001 Z. z. a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v § 18 pripúšťa
možnosť ustanoviť podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti uznesením zastupiteľstva.
Návrh pravidiel kontrolnej činnosti vychádza už z osvedčeného postupu vykonávania kontrol
/podľa zákona č. 502/2001 Z. z./, zohľadňuje niektoré náležitosti nového zákona o finančnej
kontrole a je doplnený o ďalšie vlastné poznatky, ktoré vyplynuli z doterajších skúseností pri
vykonávaní kontrol.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.106/2016 bolo prijaté.
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12. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
NA I. POLROK 2017
Pani Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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 15.11..2016 do14.12.2016.
Navrhovaný plán kontrolnej činnosti:
1. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnými
finančnými kontrolami hlavnou kontrolórkou Obce Makov za rok 2016. Overiť splnenie
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách počas roku 2016 ich
úplné a lebo čiastočne odstránenie.
2. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra v zmysle § 18 f/, odst. 1, písm. c/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k záverečnému účtu Obce Makov za rok
2016.
Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a ich súlad s vypracovaným záverečným účtom.
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v obci Makov za rok 2015 a 2016.
4 . Kontrola odpustených a znížených poplatkov za komunálne odpady za rok 2016 a kontrola
odpustených a znížených daní z nehnuteľnosti za rok 2016 v obci Makov
5. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 obecnému zastupiteľstvu do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roka
6. Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
7.Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrolách na zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
DISKUSIA K ODU PROGRAMU č. 12:
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – žiada doplniť kontrolnú činnosť o kontrolu plnenia
uznesení.
(p. Elena Trebulová - obáva sa, že táto kontrola bude duplicitná, nakoľko plnenie uznesení
predkladá p. zástupca starostu obce. To, či úlohy sú splnené, resp. nie,
aj
tak treba prerokovať s vedením obce. Ak trvajú na tejto kontrole,
navrhuje, že predloží obecnému zastupiteľstvu informáciu o splnení
úloh
za predchádzajúci rok.)
(Mgr. Eva Ježíková – navrhuje predložiť informáciu o splnení, resp. nesplnení uznesení za
polrok, aby sa poslancom nedoriešené uznesenia pripomenuli.)
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
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plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017, vrátane doplnenia
kontroly plnenia uznesení OZ za II. polrok 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.107/2016 bolo prijaté.
13. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU
OBCE MAKOV PRE ROK 2017
Odborné stanovisko spracovala hlavná kontrolórka obce, p. Elena Trebulová, na základe
predloženého návrhu rozpočtu Obce Makov na rok 2017 a na základe predloženého
viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019.
Obec zostavila prebytkový návrh rozpočtu pre rok 2017 v sume 220,--€. Bežný rozpočet je
navrhovaný ako prebytkový vo výške 88 675,-€. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 214 773,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
, finančných operácií a úverom na začatie projektu s názvom „ Cyklocestou za
cezhraničným dedičstvom“ .
Preklenovací úver vo výške 100.000, € bude čerpaný iba v prípade úspešnosti projektu
„Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“.
Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na :
a/ bežné príjmy a bežné výdavky / bežný rozpočet/
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/
c/ finančné operácie.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, nariadením
vlády č. 668/2004 Z .z. o rozdeľovaní
a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákonom č. 523/2004 Z .z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z .z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy, so
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
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a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je v súlade so zákonom 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, taktiež so
zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Makov.
Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z .n. p., zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov dňa 25.11.2016,
na webovej stránke Obce Makov dňa 25.11.2016, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2017 až 2019 číslo MF/009450/2016-411 a podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom
spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z .n .p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu č. 247/2014, ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
Rozpočet obce pre príslušný rok je záväzný, rozpočty na následne dva roky majú len
orientačný charakter a ich ukazovatele budú v ďalších rokoch spresňované.
A. ROZPOČET PRÍJMOV
A.1. Bežné príjmy:
Najdôležitejším bežným príjmom je výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
v zmysle zákona č. 564/2004 z príjmov fyzických osôb. Tento druh príjmu pre rok 2017 je
rozpočtovaný vo výške 478 560 € , čo predstavuje navýšenie oproti minulému roku
o 10.000,-, t. j. o 2,09 %. Ďalšie príjmy bežného rozpočtu tvorí daň z nehnuteľnosti, ktorá je
rozpočtovaná vo výške 104 500,-€ podľa prepočtov schváleného VZN č. 6/2015 o miestnych
daniach v Obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň
z nehnuteľnosti pre rok 2017 vyrubovať. Pri tomto druhu dane došlo k navýšeniu rozpočtu
oproti roku 2016 podľa skutočnosti dosiahnutej k 30.9.2016.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území Obce Makov. V roku 2015 bolo schválené VZN č. 7/2015 o miestnych
poplatkoch v Obci Makov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2016. Rozpočet pre tento druh
poplatku je pre rok 2017 rozpočtovaný podľa dosiahnutej skutočnosti k 30.9.2016.
Ostatné položky daňových príjmov ostali na úrovni minulého roka nedošlo k podstatným
zmenám pri ich znížení alebo navýšení.
Nedaňové príjmy poklesli oproti roku 2016 o 24 %. Pri rozpočtovaní na rok 2017 sa
zohľadnila dosiahnutá skutočnosť plnenia k 30.9.2016.
A. 2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy pre rok 2016 sú rozpočtované vo výške 30 000,-€ a budú dosiahnuté pri
majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov v lokalite Makov - Čierne - u Beloni, ktoré sú
vlastníctvom Obce Makov.
ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce Makov za roky 2013 -2019 v €
Rozpočet výdavkov celkom
Skutočnosť čerpania výdavkov
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2013
2014
2015

2 116 171
2 740 478
2 582 488

1 730 138
1 674 228
1 321 869

2016

1 842 280

K 30.9.2016
1 172 620

2017
2018
2019

2 631 445
2 540 211
1 694 236

t.j. 81,76%
t.j. 61,09%
t.j.51,18%

t.j. 63,65%

BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj bežných výdavkov spolu za roky 2013 -2019 v €
Rok
Rozpočet bežných výdavkov
Skutočnosť čerpania výdavkov
2013
1 431 722
1 437 406
t.j. 100,39%
2014
1 477 373
1 373 084
t.j. 92,94%
2015
1 543 533
1 528 851
t.j. 99,05 %
2016

1 527 510

2017
2018
2019

1 597 122
1 531 431
1 491 736

K 30.9.2016
1 006 726

t.j. 65,90 %

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy na jednotlivé
programy, podprogramy a aktivity začlenené do podprogramov.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Vývoj kapitálových výdavkov za roky 2013 – 2019 v €
rok
Rozpočet kapitálových výdavkov
Skutočnosť čerpania výdavkov
2013
639 949
275 190
t.j. 43 %
2014
999 248
243 727
t.j. 24,39 %
2015
806 905
562 137
t.j. 69,66 %
2016
2017
2018
2019

287 420

144 787
K 30.9.2016

t.j. 50,37 %

906 773
190 300
189 800

FINANČNÉ OPERÁCIE
Vývoj výdavkov na finančné operácie za roky 2013 – 2019 v €
rok
Rozpočet finančných operácii
Skutočnosť čerpania
44 500
17 542
t.j. 39,42 %
2013
2014
263 857
57 417
t.j. 21,76 %
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2015
2016
2017
2018
2019

232 050
27 350

230 881 t.j. 99,50%
21 106
t.j. 77,17%
k 30.9.2016

127 550
21 290
12 700

Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z nesplatených
úverov. Splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ v komerčnej banke vo
výške 15 000,-€, zvyšok na splátky úverov, ktoré boli prijaté zo ŠFRB na výstavbu
nájomných bytového domu Čierne č. 17 a bytový dom Štandard 210 a splátka
preklenovacieho úveru na projekt „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ na
kapitálové výdavky v podprograme 8.9.
ZÁVER
Návrh rozpočtu obce Makov na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 –
2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi SR.
Na základe uvedených skutočností odporúča hlavná kontrolórka obce obecnému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie návrh rozpočtu Obce Makov a zriadených
rozpočtových organizácií na roky 2018, 2019 a schváliť návrh rozpočtu Obce Makov
a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 .
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, k návrhu rozpočtu Obce Makov
pre rok 2017.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.108/2016 bolo prijaté.
14. INFORMAČNÁ SPRÁVA O ZAPOJENÍ SA DO PROJEKTU „CYKLOCESTOU
ZA CEZHRANIČNÝM DEDIČSTVOM“
K bodu poskytol bližšie informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Keď vyšla výzva cez operačný program Interreg SR-ČR vzhľadom k našej dobrej polohe obce
a dobrými vzťahmi s obcou Hutisko-Solanec, rozhodlo sa vedenie zapojiť do tohto projektu,
kde Obec Makov bude hlavným partnerom. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku spracovala agentúra RRA Kysuce.
Projekt rozvíja cezhraničnú spoluprácu v rámci slovensko-českého pohraničia Obcí Makov,
Hutisko-Solanec, Vysoká nad Kysucou a Zášová. Sprístupni sa kultúrne a prírodné dedičstvo
formou vybudovania novej cyklotrasy z obce Vysoká nad Kysucou cez obec Makov do
miestnej časti Kasárne, ktorá sa priamo napojí na cyklotrasu v obci Hutisko-Solanec a odtiaľ
cez “Cyklostezku Bečva“ až do obce Zášová.
Obec Makov pri novovybudovanej cyklotrase v časti Makov-Kasárne vybuduje 6
oddychových miest, z toho 2 budú detské ihriská. Oddychové miesta budú pod Grapami
(detské ihrisko), pri Chate Makov (detské ihrisko), na Kopaniciach pri autobusovej zastávke
pri starej krčme, ďalej na Lemešnej, na Kuťatsku a nad Franom pri odbočke na Veľký
Javorník, kde bude ukončenie cyklotrasy s panoramatickou mapou. Oddychové miesta budú
vybavené prístreškami, lavicami, informačnými tabuľami a stojanmi na bicykle.
Obec Makov v rámci projektu zrealizuje komplet asfaltový kryt od Franu k Penziónu
Javorník, okolo Bačkárky po štátnu hranicu v dĺžke 11,6 m. Vybudujú sa dve parkovacie
plochy pre cykloturistov – pod Penziónom Javorník a na začiatku lyžiarskeho vleku
Obec Hutisko-Solanec v rámci projektu rozmiestni 12 ks masívnych informačných tabúľ.......
Obec Vysoká nad Kysucou v rámci investičných aktivít vybuduje rozhľadňu „Vrchrieka“
s informačnou tabuľou, ďalej oddychové miesto na cyklotrase v Nižnom Kelčove.
Obec Zášová plánuje revitalizovať záhradu, ktorá sa nachádza v blízkosti chráneného
trinitárskeho kláštora.
Celkový rozpočet projektu je 1 951 125 €, výška spoluúčasti Obce Makov je 81 102 €.
V prípade schválenia projektu zvolá všetkých zúčastnených, zainteresovaných, takisto
chatárov z lokality Kasárne, ktorých sa projekt dotýka a rozhodnú o ďalšom postupe.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ - sú pozemky, na ktorých sa projekt bude realizovať,
právne vysporiadané?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – sú podpísané nájomné zmluvy s bezodplatným nájmom)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. , poslankyňa OZ – prečo v rámci projektu cyklocesty sú
plánované aj detské ihriská?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – bola taká možnosť zahrnúť do projektu aj detské ihriská,
preto túto možnosť využili. Je to predsa dobrý nápad, bohužiaľ môžu sa osadiť iba na
vyklotrasách, nie mimo, napr. v Čiernom, resp. v Potoku.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
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Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o zapojení sa do projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.109/2016 bolo prijaté.
15. SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR
MAKOV, spol. s r. o. k 31.10.2016
O hospodárení spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. informoval p. Jozef
Pavlík, konateľ spoločnosti.
Hospodársky výsledok spoločnosti k 31.10.2016 je zisk 11 723,50 €.
Celkové náklady (účt.trieda 5) predstavovali 101 219,43 €
Celkové výnosy (účt.trieda 6) predstavovali 112 942,93 €
Neuhradené pohľadávky (účet 311) k 31.10.2016 predstavujú 10 324,58 €, z toho po
splatnosti 4 864,60 €.
Neuhradené záväzky (účet 321) k 31.10.2016 predstavujú 6 199,22 €, z toho po splatnosti 0
€.
Stav pokladničnej hotovosti (účet 211) k 31.10.2016 predstavoval 790,66 €.
Stav peňažných prostr. na BU (účet 221) k 31.10.2016 predstavoval 10 129,52 €.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 022) vo výške 2 024,20 €, spoločnosť
zakúpila dňa 5.9.2016 mulčovač s príslušenstvom.
Nesplatené záväzky voči spoločníkom (Obec Makov) činia 41 644,19 € (účet 365).
K 1.1.2016 boli nesplatené záväzky voči Obci Makov vo výške 71 644,19 €, z toho návratná
finančná výpomoc poskytnutá v súvislosti s výstavbou Bytového domu vo výške 30 000 €
bola splatná do 30.4.2016. Spoločnosť vyrovnala záväzok voči Obci Makov a splatila 30 000
€ v dvoch splátkach 26.2.2016 v sume 15 000 € a 13.5.2016 v sume 15 000 €.
Taktiež dňa 13.5.2016 spoločnosť doplatila Obci Makov dlžný nájom za obecný les za rok
2014 vo výške 15 000 €.
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Zostatok nesplateného záväzku voči Obci Makov predstavuje zostatok nesplatenej pôžičky na
výstavbu obecného vodovodu z minulých rokov.
SUMARIZÁCIA STREDÍSK - komplexná VÝSLEDOVKA 1.1.2016 – 31.10.2016
stredisko
VODA
TKR
Obecný les
Správa
Služby
Kaderníctvo
Cintorín
BD - Štandard 210
CELKOM:

celkový súčet v € výsledok hospodárenia
-394,50
strata
-5681,19
strata
+48256,81
zisk
-14165,92
strata
+800,82
zisk
+414,32
zisk
-17496,14
strata
-10,70
strata
11723,50
zisk

Hospodárenie spoločnosti v jednotlivých strediskách v roku 2016:
1/ Stredisko VODA od 1.1.2016 – 31.10.2016
Náklady: 556,28 €
Výnosy: 161,78 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: - 394,50 € = Strata
Stredisko VODA – Belone dlhodobo vykazuje stratu, nakoľko tržby nepokryjú celkové
náklady na mzdy a energie. Cena pitnej vody Makov – Belone je 0,5021 € s DPH/m3.
Účtovná trieda 5: Náklady na stredisko Voda predstavujú:
Mzdové náklady , náklady na energie v stredisku TKR predstavujú:
a/ mzda + odvody zamestnanca p. Pavla Dunaja, s ktorým má spoločnosť uzatvorenú dohodu
o pracovnej činnosti, ktorý zabezpečuje údržbu vody u Beloní.
448,07 €
b/ spotreba elektrickej energie – prečerpávacia stanica Belone – mesačné inkaso v sume: 14 €
108,21 €
Účtovná trieda 6: Výnosy predstavujú:
a/ tržby za odber vody (18 odberateľov vody u Beloní), fakturácia prebieha v polročných
intervaloch k 30.6. a 31.12.
161,78 € - fakturácia za I. polrok 2016
2/ Stredisko TKR od 1.1.2016 – 31.10.2016
Celkové náklady: 14 190,48 €
Celkové výnosy: 8 509,29 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: - 5 681,19 € = Strata
K 31.10.2016 stredisko TKR vykazuje síce stratu, avšak vo výnosoch sú zahrnuté tržby za
prevádzku a údržbu TKR iba za I. polrok 2016. V roku 2016 prebieha postupne digitalizácia
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programov – prechod z analógového na digitálne vysielanie t.j. zmena kvality signálu z SD
kvality na HD kvalitu, čím adekvátne k tomu narastajú i náklady.
Cena prevádzky a údržby TKR zostala v roku 2016 nezmenená (60,10 €/rok s DPH)
Spoločnosť naďalej zaznamenáva pokles počtu abonentov TKR, k 1.1.2016 bolo 312
abonentov a k 31.10.2016 je celkom 293 abonentov (pokles o 19 abonentov / 10 mesiacov).
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Mzdové, materiálové náklady na stredisko TKR, náklady na energie predstavujú:
a/ mzda + odvody zamestnanca p. Pavla Dunaja, s ktorým má spoločnosť uzatvorenú dohodu
o pracovnej činnosti, ktorý zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravy TKR
1 675,74 €
b/ spotreba elektrickej energie KDS:
696,94 €
c/ spotrebný materiál na opravy a údržbu káblovky (koaxiálne káble, TV zásuvky,
rozbočovače, spojky, konektory, teplom zmrštiteľné hadice, zosilovač – bežná údržba
TKR)
733,42 €
d/ DHIM – zakúpený v súvislosti s digitalizáciou programov (moduly Cl, karta Skylink, 4
prepojovací kábel, zosilňovač Terra)
861,60 €
e/ Krátkodobý majetok – kazety HDTV v počte 4 ks zakúpené v súvislosti s digitalizáciou
programov
2 632,25 €
Náklady na služby v stredisku TKR predstavujú:
a/ služby TKR – zahŕňajú odborné práce Ing. Babica Petra
211,10 €
b/ poštové poplatky, členské príspevky SAKT, poplatky SOZA a Telekomunikačný úrad,
príspevky do Audiovizuálneho fondu
567,23 €
c/ licenčné poplatky za platené TV programy zahraničným spoločnostiam Discovery,
Eurosport , Film + , Minimax CZ&SK, Novasport, Očko TV, English TV + kurzové straty
6 148,50 €
d/ servisné poplatky za karty Skylink platené spoločnosti Skylink na obdobie 12 mesiacov (16
platených kariet Skylink)
663,70 €
V mesiaci november 2016 spoločnosť Vodohospodár Makov s.r.o. bude realizovať náročnú
výmenu zemného kábla v dĺžke cca 160 – 170 m v časti Ústredie po IBV (Škorňa).
Predpokladané náklady sú odhadované na cca 2 300 €.
Učtovná trieda 6 : VÝNOSY
Výnosy predstavujú:
a/ tržby za káblovú televíziu - fakturácia prebieha v polročných intervaloch k 30.6. a 31.12.
8 509,29 € - fakturácia za I. polrok 2016 + kurzové zisky + centový rozdiel z úhrad
odberateľský faktúr
Spoločnosť očakáva ešte v roku 2016 výnos - tržbu za prevádzku a údržbu TKR za II. polrok
2016 v predpokladanej výške 7 262 €.
3/ Stredisko Obecný les od 1.1.2016 – 31.10.2016
Celkové náklady: 46 179,49 €
Celkové výnosy: 94 436,30 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: 48 256,81 € = Zisk
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
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Mzdové náklady, materiálové náklady, opravy a údržba majetku , poistenie majetku na
stredisku Obecný les predstavujú:
a/ Mzdy + odvody + stravné + OOPP + tvorba SF + náhrady PN zamestnancov strediska:
Chabada Zdeno – ukončenie PP 16.05.2016, Gajdoš Rastislav – ukončenie PP 31.03.2016,
Pavlík Jozef – konateľ
12 752,10 €
b/ materiál do lesa: PHM – motorová píla, Peugeot, malotraktor Belarus, náhradné diely
a režijný materiál(žiarovky, autolekárnička, podpalač pepo), olej do píly, sadenice na
zalesňovanie, materiál na ochranu sadeníc (cervacol)
2 925,40 €
c/ opravy a údržba majetku využívanom na stredisko: oprava a údržba Peugeot, oprava ciest
po ťažbe, oprava malotraktora Belarus
1 392,36 €
d/ zákonné poistenie majetku: povinné + havarijné poistenie Peugeot, malotraktor Belarus,
vlečka
179,35 €
Náklady na služby v stredisku Obecný les predstavujú:
a/ ťažba v OL, služby odborného lesného hospodára, poštovné, približovanie dreva koňmi
a UKT, zalesňovanie, uhadzovanie a pálenie haluziny po ťažbe, prerezávky, výrez krov
a prestrihávky, výžin zalesnených porastov
30 322,64 €
1. Ťažbu v OL v I.Q 2016 vykonávali zamestnanci spoločnosti p. Chabada Zdeno a p. Gajdoš
Rastislav ml., v 2. a 3. Q 2016 ťažbu vykonávali miestni živnostníci pán Wagner Jozef
a Jantoš Ondrej v cene 3 €/m3 (nie sú plátcami DPH).
2. Činnosť OLH zabezpečuje firma Forest Consulting Slovakia s.r.o., Liptovský Hrádok
v zastúpení Ing. Gombárik Robert, s ktorou má spoločnosť Vodohospodár uzatvorenú zmluvu
o vykonávaní činnosti OLH od 1.9.2015 na dobu neurčitú. Cena za výkon činnosti OLH je
dohodnutá na 76,06 €/mesiac (firma nie je plátcom DPH).
3. Približovanie dreva koňmi a UKT vykonáva pán Rastislav Holák. V januári 2016
spoločnosť Vodohospodár uskutočnila prieskum trhu za účelom výberu najvýhodnejšieho
dodávateľa na uvedenú činnosť. Spomedzi 3 oslovených uchádzačov bola jeho ponuka
vyhodnotená ako najvýhodnešia za cenu 6 €/m3 bez DPH - kone, 6 €/m3 bez DPH - UKT
(dodávateľ je plátcom DPH).
4. Zalesňovanie v roku 2016 prebieha v 2. etapách – jarné a jesenné zalesňovanie. Jarné
zalesňovanie vykonávala p. Emília Valičková - SHR za cenu 0,20 €/ 1 ks. Bolo vysadených
celkom 4500 ks sadeníc /600 ks javor, 200 ks jedľa, 2400 ks smrek, 1300 ks buk/. Sadenice
na jarné zalesňovanie dodala firma LOSKOL s.r.o. Horná Štubňa, ktorá predložila
najvýhodnejšiu ponuku spomedzi 3 oslovených uchádzačov a ponúkla najvýhodnejšiu cenu
sadeníc (od 0,15 – 0,20 €/ks bez DPH + doprava). Jesenné zalesňovanie prebieha v tomto
období. Vykonáva ho p. Emília Valičková – SHR a p.Krkoška Ján. Bolo objednaných celkom
4500 ks sadeníc /4000 ks buk a 500 ks jelša/. Sadenice na jesenné zalesňovanie dodala firma
Ing. Tomanová Anna, Snina, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu spomedzi 3 oslovených
uchádzačov. /0,14 €/ks bez DPH vrátane dopravy/.
5. Uhadzovanie a pálenie haluziny po ťažbe vykonávali taktiež zamestnanci spoločnosti
v I.Q. 2016.
V 2. a 3. Q 2016 túto činnosť vykonávajú miestni živnostníci – p. Emília Valičková – SHR, p.
Jantoš Ondrej, p. Wagner Jozef a p. Jančík Ľubomír – a to po jednotlivých porastoch, ako
prebiehala ťažba. Cena vypaľovania haluziny je stanovená na 2 €/m3. Táto činnosť ešte nie je
ukončená.
6. Prerezávky vykonávajú miestni živnostníci p. Wagner Jozef a Jantoš Ondrej za cenu 320
€/1 ha porastovej plochy. Táto činnosť ešte nie je ukončená.
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7. Výrez krov, výžin a prestrihávky zmladenia vykonával pán Krkoška Ján za cenu 300 €/1
ha porastovej plochy. Táto činnosť ešte nie je ukončená.
8. Ochrana porastov proti zimnému ohryzu zveri v tomto období práve prebieha.
Vykonáva ho pán Krkoška Ján, Wagner Jozef, Valičková Emília - SHR. Náter CERVACOL
nám dodala firma Lesvita s.r.o., Makov za cenu 3,95 € /kg bez DPH. Bolo zakúpené 210 kg
náteru na plochu cca 15 ha.
Učtovná trieda 6 : VÝNOSY
Výnosy predstavujú:
a/ tržby za predaj dreva:
b/ tržby za predaj palivového dreva:

94 203,95 € /v členení podľa jednotlivých qartáloch/
232,35 €

V roku 2016 spoločnosť Vodohospodár uskutočnila tri verejné obchodné súťaže na odpredaj
drevnej hmoty, v ktorých boli oslovení 4 uchádzači – 1. firma Gasparik s.r.o., Makov 332, 2.
firma K-TEN DREVO s.r.o., Makov 49, 3. firma LESVITA s.r.o., Makov 58, 4. firma
DREVMAK s.r.o., Makov 49. Taktiež boli podmienky VOS zverejnené na web-stránke obce
Makov.
1. VOS zo dňa 4.2.2016 bola vyhlásená na predaj smrekovej drevnej hmoty z kalamitnej
ťažby – kôrovec a hniloba v množstve cca 200 m3.
2. VOS zo dňa 18.3.2016 bola vyhlásená na predaj smrekovej drevnej hmoty z kalamitnej
ťažby – kôrovec a hniloba v množstve cca 200 m3.
3. VOS zo dňa 29.4.2016 bola vyhlásená na predaj smrekovej drevnej hmoty z obnovnej
úmyselnej ťažby v množstve cca 1050 m3.
Na základe výsledkov porovnávania ceny vo všetkých 3. VOS najlepšiu cenu ponúkla firma
K-TEN DREVO s.r.o., Makov č. 49. Taktiež palivové drevo v množstve 13,49 m3 odkúpila
firma K-TEN DREVO s.r.o., Makov č. 49, 3 m3 palivového dreva bolo dodané na základe
objednávky do zariadenia Útulok, Makov č. 122. Jednou z podmienok VOS bolo i zloženie
zálohy na odber drevnej hmoty vopred do 5 dní od vyhodnotenia súťaže.
Priemerná predajná cena drevnej hmoty za rok 2016 vychádza na 60,27 €/m3. Táto hodnota je
ovplyvnená jednak trhovou hodnotou drevnej hmoty v roku 2016 a jednak kvalitou
predávanej drevnej hmoty. Z celkového množstva vyťaženej a predanej drevnej hmoty
1563,13 m3 tvorí veľmi vysoký podiel až 34 % hniloba (528,75 m3), 19 % kôrovec (299,27
m3), zvyšok 47 % tvorí zdravé drevo (735,11 m3).
4/ Stredisko Správa od 1.1.2016 – 31.10.2016
Celkové náklady: 14 167,16 €
Celkové výnosy: 1,24 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: - 14 165,92 € = Strata
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Mzdové náklady, materiálové náklady, náklady na energie v stredisku Správa predstavujú:
a/ Mzdy + Odvody + stravenky + OOPP (všetci zamestnanci ) + sociálny fond zamestnanci:
Kovalíková – účtovníčka 1-4/2016, Záhumenský Vladimír – správca IT, Chudějová –
účtovníčka 4-10/2016, Pavlík Jozef – konateľ
10 969,78 €
b/ Materiálové náklady – odborná literatúra, kancelárske potreby, drobný hmotný majetok
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(skartovačka, externý hard disk na zálohovanie údajov v PC)
c/ Náklady na energie v kancelárii spoločnosti

291,46 €
88,11 €

Náklady na služby v stredisku Správa predstavujú:
a/ telefónne hovory, poštové poplatky, upratovanie (kancelária + spoločné priestory OU),
prenájom kancelárie, kúrenie v kancelárii, poplatok za odpad, poplatky za programy na PC
(Olymp – mzdy a personalistika, Omega – podvojné účtovníctvo), licencia na antivirový
program ESET, činnosť technika PO+BOZP (Ig. Pupík Ján), bankové poplatky 2 817,81 €
Učtovná trieda 6 : VÝNOSY
Výnosy v stredisku Správa predstavujú:
a/ úroky na BU
1,24 €
5/ Stredisko SLUŽBY od 1.1.2016 – 31.10.2016
Celkové náklady: 3 205,73 €
Celkové výnosy: 4 006,55 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: 800,82 € = Zisk
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Mzdové náklady v stredisku Služby predstavujú:
a/ Mzdy + Odvody + stravné zamestnancov: Chabada Zdeno, Gajdoš Rastislav ml., Brčica
Štefan – dohoda o vykonaní práce, Chuděj Ľubomír ml. – dohoda o brigádnickej práci
študenta, Pavol Dunaj – dohoda o pracovnej činnosti
2 349,08 €
Materiálové náklady v stredisku Služby predstavujú:
a/ Náklady na pohonné látky, oleje (Peugeot, malotraktor Belarus), náhradné diely na
bubnovú kosačku, krovinorez, vlečku, maliarske farby
778,68 €
b/ opravy DHIM – oprava krovinorezu
77,97 €
Učtovná trieda 6 : VÝNOSY
Výnosy v stredisku Správa predstavujú:
a/ tržby za zimnú údržbu – posyp ciest v obci Makov a Makov - Kasárne pre Obec Makov
v mesiacoch január, február 2016
293,08 €
b/ tržby za služby iné zahŕňajú: služby pre Obec Makov - oprava hydrantu BD – Štandard
210, elektroinštalačné práce v posilňovni FITMAK v mesiaci február 2016, čistenie potoka
v Čiernom v osade Belone, pílenie stromov na miestnom cintoríne v mesiaci marec 2016,
pomocné práce pri zbere a odvoze odpadu zamestnancov spoločnosti Vodohospodár,
maľovanie interiérových priestorov Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 dľa objednávky
6/2016, oprava prerušeného kábla rozvodu TKR (Slaninák Peter, Gašparík Pavol),
pomocné práce pri oprave miestnych komunikácií, obecných športovísk, údržbe verejných
priestranstiev v letných mesiacoch
2 760,87 €
c/ tržby za služby s malotraktorom – špalikovanie, odvoz trávy, dovoz kalu, dovoz palivového
dreva do Útulku
207,58 €
d/ tržby za prenájom – zapožičanie malotraktora pre Obec Makov
501,27 €
e/ tržby za kosenie - kosenie a letná údržba areálu ČS CD-Petrol a JOPI ČS Makov 340 dľa
objednávky
243,75 €
6/ Stredisko Kaderníctvo od 1.1.2016 – 31.10.2016
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Celkové náklady: 5 413,45 €
Celkové výnosy: 5 827,77 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: 414,32 € = Zisk
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Mzdové náklady v stredisku Kaderníctvo predstavujú:
a/ Mzdy + Odvody + stravné zamestnankyňa: Kavecká Veronika - kaderníčka
4 611,84 €
Materiálové náklady, náklady na energie v stredisku Kaderníctvo predstavujú:
a/ spotrebný materiál – farby na vlasy, laky, tužidlá, vosky, gély, čistiace prostriedky,
kancelársky materiál (výstražná tabuľka ZÁKAZ FAJČIŤ – požiadavka z hygieny), ostatný
režijný materiál (maliarske farby na vymaľovanie priestorov kaderníctva na základe
požiadavky z hygieny)
399,83 €
b/ spotreba elektrickej energie
134,48 €
Náklady na služby v stredisku Kaderníctvo predstavujú:
a/ prenájom, kúrenie a upratovanie priestorov kaderníctva v DK Makov platené Obci Makov
267,30 €
Učtovná trieda 6 : VÝNOSY
Výnosy v stredisku Kaderníctvo predstavujú:
a/ tržby v kaderníctve za mesiace január – október 2016
Tržby v kaderníctve
Mesiace
2014
január
694,74
február
587,07
marec
560,67
apríl
552,02
máj
545,72
jún
549,52
júl
531,77
august
594,52
september
605,29
október
522,40
november
468,09
december
540,99
Spolu:
6752,8

2015
525,48
505,07
657,16
493,18
543,16
668,40
664,24
424,80
634,82
593,19
613,98
455,24
6778,72

2016
593,57
573,19
618,02
591,38
621,64
490,68
616,44
587,78
579,20
555,87

5827,77

Ceny služieb v kaderníctve boli naposledy upravované k 1.6.2015.
7/ Stredisko Cintorín od 1.1.2016 – 31.10.2016
Celkové náklady: 17 496,14 €
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5 827,77 €

Celkové výnosy: 0 €
____________________________________
Výsledok hospodárenia: 17 496,14 € = Strata
Spoločnosť Vodohospodár Makov zabezpečuje a realizuje pre Obec Makov v spolupráci
s Obcou Makov rekonštrukciu miestneho cintorína – stavebný objekt SO 03.04 okrem časti G
(vybudovanie chodníkov v hornej časti miestneho cintorína, vľavo od kríža po les). Práce
zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, t. zn. práce nerealizuje svojimi zamestnancami,
ale subdodávateľsky. Dodávateľom stavebných prác je miestny živnostník pán Slaninák Peter.
Zemné výkopové práce bagrom zabezpečovala firma Hazucha Vladimír priamo pre Obec
Makov na základe prieskumu trhu. Materiál nakupovala spoločnosť Vodohospodár. Práce sa
začali realizovať v mesiaci jún 2016. Stredisko vykazuje zatiaľ stratu, nakoľko práce ešte nie
sú ukončené a z toho dôvodu neboli zatiaľ vyfakturované Obci Makov.
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Materiálové náklady na stredisko Cintorín predstavujú:
a/ režijný materiál - brúsne plátno, brúsny kotúč, farba na lavičky u kríža, kotúč diamantový
28,65 €
b/ PHM – malotraktor Belarus – dovoz stavebného materiálu na cintorín /dlažba, palisády,
obrubníky/
38,63 €
c/ stavebný materiál – suchý betón, obrubníky, palisády, dlažba
6 365,11 €
Náklady na služby na stredisku Cintorín predstavujú:
a/ dodané stavebné a pomocné stavebné práce p. Petra Slanináka v mesiacoch jún – október
2016
11 035 €
b/ mzdy + odvody zamestnanca: p. Brčica Štefan – dohoda o vykonaní práce v mesiaci
október 2016, ktorý vykonal údržbu drevenných lavičiek na cintoríne
28,75 €
8/ Stredisko Bytový dom Štandard 210 od 1.1.2016 – 31.10.2016
Spoločnosť ukončila výstavbu Bytového domu – Štandard 210 k 31.12.2015. Avšak na
základe zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 10.02.2014, Čl. VII – Záručná doba, bod 5, písm.b –
ktorá rieši podmienky záručného servisu, si Obec Makov uplatnila reklamáciu na zistenú
závadu na vnútornej vodoinštalácii v byte č. 3. Závada sa prejavovala presakovaním
a vlhnutím spoločnej steny schodiska a kúpeľne uvedeného bytu. Reklamácia bola uplatnená
v mesiaci september 2016 a v tomto období prebiehajú práce na jej odstránení.
Učtovná trieda 5 : NÁKLADY
Materiálové náklady na stredisku Bytový dom Štandard 210 zatiaľ predstavujú:
a/ vodoinštalačný materiál – turbo spojky
10,70 €
Celkové náklady na reklamáciu budú vyčíslené v koncoročnej správe o hospodárení za rok
2016.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – čím vznikla strata na cintoríne?
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(p. Jozef Pavlík, konateľ – je to spôsobené tým, že sa obci ešte všetko neúčtovalo, do konca
roka sa to preúčtuje, všetky práce budú vyfaktúrované)
Podotýka, že spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. je mesačným platcom
DPH, nevie, či je takýto spôsob v poriadku, pretože DPH sa odvádza, keď sú dokončené práce
a tie a ukončili v októbri 2016, myslí si, že vyfakturované a odvedené DPH malo byť už
vtedy. Samozrejme záleží aj na zmluve, kedy je zdaniteľné plnenie.
Mgr. Ježíková žiada predložiť prehľad vzájomne fakturácie medzi Vodohospodárom a Obcou
Makov za rok 2016, pohľadávky, záväzky, zoznam faktúr k dnešnému dňu.
(Ing. Irena Valičková – predložila zoznam faktúr - knihu došlých a odoslaných faktúr)
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – prečo je vykázaná strata aj pri vode?
(p. Jozef Pavlík, konateľ – z dôvodu, že je málo odberateľov a vysoké náklady na prevádzku
vodovodu v čiernom u Beloni a na Trojačke na bývalom CHP,
ostatné prevádzkuje SEVAK.)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art., poslankyňa OZ - akým spôsobom posypujeme v zimnom
období cesty?
(p. Jozef Pavlík, konateľ – cesty sa posypujú podľa stavu ciest malým posypávačom so
zamestnancami, ak je ale stav veľmi zlý, je poľadovica a obec to
svojpomocne nestíha, objednávame posypávanie cestármi, je to
lepšie, majú autá k tomu prispôsobené, je to účelnejšie.)
(p Martin Pavlík, starosta obce – pokiaľ ide o zimnú údržbu, vykonáva ju okrem p. Šupčíka
obecným traktorom aj p. Rudolf Greguš a p. Miroslav
Janetka
z Kelčova.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – kde sa maľoval interiér?
(Ing. Irena Valičková – v zariadení pre seniorov v sume 2 200 € a v útulku v sume 624 €)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – fakturoval sa už nájom za obecný les za rok 2016?
(Ing. Irena Valičková – zatiaľ sa nájom za obecný les nefakturoval)
Mgr. Eva Ježíková konštatuje, že nájom za obecný les vo výške 15 000 € je málo. Drevná
hmota sa odpredala za 94 000 €, po odrátaní nákladov je zisk 48 000 €, žiada preto presunúť
viac peňazí.
(p. Jozef Pavlík, konateľ – aby to uviedol na správnu mieru, upozorňuje na skutočnosť, že
teraz
musia platiť nájom za rok 2014 a 2016, Vodohospodár musel obci
zaplatiť aj pohľadávku 30 000 €. Na účte nie sú peniaze na
navýšenie nájmu za obecný les.)
Mgr. Eva Ježíková – oponuje a uvádza príklad – keby p. Jozef Pavlík súkromne hospodáril,
mal by zisk 48 000 € a jemu by dali iba 15 000 €, bol by spokojný? Vyťažilo sa predsa 1500
m3 a nájom z toho bude iba 15 000 €? Veď to vychádza 10 €/1 m3 , pre porovnanie sa
v minulom roku vyťažilo 800 m3 a obci sa dalo tiež 15 000 €. Každopádne chce do obce
presunúť viac, zastupuje občanov, chce pre nich viac finančných prostriedkov. Skutočnosť, že
nájom za rok 2015 sa platil v roku 2016 súvisí s financovaním bytovky, pretože dochádzalo
k oneskoreným platbám zo ŠFRB za výstavbu bytovky. Peniaze zo ŠFRB ale prišli na účet
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v tomto roku, preto aj nájom za obecný les bol zaplatený v tomto roku. Táto platba ale nijako
neovplyvňuje náklady a nemôže sa spájať s nájmom za rok 2016.
.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – keď sa na problém pozrieme hypoteticky, v roku
2014 sa vyťažilo 800 m3 , v roku 2015 to bolo 800 – 900 m3 , nájom bol po 15 000 €, v roku
2016 to vyzerá veľmi slabé, pretože predtým to bolo nadhodnotené.
p. Jozef Pavlík, konateľ – náklady v roku 2014 na 1 m3 sú 50 €, v roku 2016 boli náklady
32,15 €, tu vidieť skresanie nákladov cca o 30 % ako za predchádzajúcich konateľov
spoločnosti, o 30% lepšie zhodnocuje majetok obce ako bolo predtým. Nehanbí sa za svoju
prácu, vidieť, že hospodári lepšie ako jeho predchodcovia.
Mgr. Eva Ježíková – veď aj súčasní konatelia predtým chceli viac peňazí do obce a teraz, keď
to isté chce aj ona, tak je demagóg? Vyprosuje si to. Opakuje, že zisk podľa predložených
dokladov je 48 000 €, chce do obce presunúť viac než 15 000 €.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ako môžu dať do obce viac, keď nie sú na to na účte
spoločnosti peniaze?)
(p. Elena Trebulová – samozrejme, že na účte nebudú mať peniaze, veď je len na správe
vykázaná strata 14 165 € a takisto aj na TKR vo výške 5 681 €.)
(p. Jozef Pavlík – veď spoločnosť má aj iné náklady, zakúpili pluh, štiepkovačku, nie je
jednoduché dobre hospodáriť. S káblovkou majú takisto samé náklady,
pretože technika je zastaralá, abonenti sa odhlasujú, nemôžu si ale povedať,
že TKR nebudú prevádzkovať, musia preto znášať aj náklady.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – okrem obecného lesa dosahuje zisk kaderníctvo
a služby, ďalšie strediská dosahujú stratu, dotujeme stratové strediská, za rok 2014 zaplatili
nájom za OL 15 000 €, ďalších 15 000 € za rok 2016. Všetko sú to výdavky, ktoré
Vodohospodár mal.
(Mgr. Eva Ježíková – to je tok peňazí, s nákladmi to nemá nič spoločné, to, že sa peniaze
presunuli z roku 2015, nie sú náklady.)
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – do budúcna si treba položiť aj otázku, čo s káblovou
televíziou, keď je v strate a čo so samotnou spoločnosťou VODOHOSPODÁR.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – podotýka, že nemajú ešte zarátané rezervy, čo bude
takisto dosť veľká položka.
Keď už sa spomínala káblovka, šiel tam oznam, že spoločnosti, ktoré obhospodárujú lesy, sú
ničitelia ciest. Dotklo sa jej to, všetkých týmto oznamom hádžu do jedného vreca. Žiada
urobiť v ozname nápravu.
Zároveň upozorňuje na skutočnosť, že niektorí ľudia chodia do lesa a bez dovolenia stínajú
stromy, kradnú drevnú hmotu. Navrhuje dať oznam, aby si ľudia, ktorých sa to dotýka
uvedomili, že ide o súkromný majetok.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – čo sa týka oznamu, bolo to jasne rozlíšené, určite to nebolo
myslené na všetky spoločenstvá.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
53

Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
výsledok hospodárenia spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o., Makov 60,
023 56 Makov, IČO: 36002950 za obdobie od 1.1.2016 do 31.10.2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.110/2016 bolo prijaté.
16. SCHVÁLENIE ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2016
Nakoľko podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, predložila Ing. Irena Valičková,
účtovníčka a rozpočtárka obce na rokovanie OZ návrh 4. úpravy rozpočtu obce na rok 2016.
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežné výdavky v rámci samosprávy
a kapitálové výdavky, ktoré sa v podprograme nebudú realizovať, avšak budú použité v rámci
samosprávy. Zároveň úprava rozpočtu zahŕňa zmenu bežných výdavkov na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti školstva, a to na základe navýšenia počtu žiakov a 6% zvýšenia platov
od 1.9.2016.
Návrh úpravy rozpočtu:
Príjmy rozpočtu 2016
- Daň z pozemkov zvýšiť o výšku 4 700 €
- Dotácia na PVŠS – školstvo zvýšiť o výšku 14 082 €
- Dotácia na PVŠS na 5-ročné detí znížiť o výšku 488 €
- Dotáciu na vzdelávacie poukazy znížiť o výšku 31 €
- Dotáciu na detí zo SZP znížiť o výšku 138 €
- Bežné výdavky školstva ( preplatok- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia) zvýšiť
o výšku 2 199 €
- Iné príjmy ( preplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia) zvýšiť o výšku 7 500
€
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- Príjmy za predaj pozemkov znížiť o výšku 7 500 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 20 324 €
Výdavky rozpočtu 2016
- zvýšiť v podprograme na PVŠS na úseku vojnových hrobov bežné výdavky (kosenie)
o výšku 35 €
- zvýšiť v podprograme Evidencia nehnuteľnosti – pozemkov bežné výdavky na
program KN o výšku 900 €
- znížiť v podprograme Zvoz a odvoz odpadu kapitálové výdavky na realizáciu mini
ostrovčeka o výšku 5 000 €
- znížiť kapitálové výdavky ( PD) na MK o výšku 5 000 € a zvýšiť bežné výdavky na
asfaltovanie MK
BELONE o výšku 5 000 €
- zvýšiť v podprograme Základná škola dotáciu na PVŠS- školstvo o výšku 14 082 €
- znížiť podprograme Základná škola dotáciu na detí zo SZP o výšku 138 € a zvýšiť
bežné výdavky o výšku 2 199 € (preplatok – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
a použiť na odchodné pre J. Dunaja vo výške 1 055 €)
- znížiť v podprograme Materská škola dotáciu na 5- ročné detí o výšku 488 €
- znížiť v podprograme Centrum voľného času bežné výdavky na vzdelávacie poukazy
o výšku 31 €
- zvýšiť v podprograme Dom kultúry bežné výdavky na ERB obce o výšku 1 700 €(
z darov OCR)
- zvýšiť v podprograme Multifunkčné ihrisko bežné výdavky na materiál a údržbu
ihriska o výšku
2 000 €
- znížiť v podprograme Detské ihriská bežné výdavky o výšku 1 200 € a zvýšiť
kapitálové výdavky na nové detské ihrisko o výšku 200 €
- zvýšiť v podprograme Cyklochodník bežné výdavky na vypracovanie žiadosti
o výšku 1 500 € a zvýšiť kapitálové výdavky na projekt cyklotrasa KASARNE
o výšku 1 700 €
- zvýšiť v podprograme Investičná bytová výstavba bežné výdavky o výšku 400 €( na
revízie)
- zvýšiť v podprograme Menšie obecné služby bežné výdavky na nemocenské dávky
o výšku 130 €
- zvýšiť v podprograme Správa CHP Makov kapitálové výdavky na úpravu projektu na
zberný dvor o výšku 270 €
- zvýšiť finančné operácie na splátku ŠFRB-BD Čierne 17 o výšku 200 € a na splátku
ŠFRB- BD Štandard 210 o výšku 600 €
Spolu výdavky: zvýšené 19 059 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 623 390 €
Príjmy kapitálové:
25 500 €
Príjmy finančné:
256 753 €
Príjmy celkom:
1 905 643 €

Výdavky bežné:
1 584 976 €
Kapitálové výdavky: 289 890 €
Finančné operácie:
28 150 €
Výdavky celkom:
1 903 016 €
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16:
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – nakoľko ešte dodatočne p. Zuzana
Kubačková, zástupkyňa ZŠ s MŠ, požiadala o presunutie sumy 17 000 € z bežných výdavkov
na kapitálové výdavky, treba do úpravy zarátať aj túto položku. Peniaze chce využiť na
zateplenie povalových priestorov budovy materskej školy.
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art., poslankyňa OZ – v úprave rozpočtu je zahrnutá suma 5 000
€ na asfaltovanie miestnej komunikácie v časti Čierne – Belone. Je potrebná ešte táto suma,
keď na asfaltovanie sa mala použiť čiastka 7 000 €, ktorú obec obdržala od firmy, ktorá
zvážala v časti drevnú hmotu?
(Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – na asfaltovanie boli použité peniaze
z firmy, ktorá ťažila drevo, išlo o sumu 5475 € + prípravné
práce, v rozpočte sa nenavyšuje, len to nebolo zahrnuté
v danom programe.)
Mgr, Eva Ježíková, poslankyňa OZ – na erb obce, ktorý je umiestnený na budove domu
kultúry, dala OCR Kysuce sumu 1 700 €. Koľko, okrem tejto sumy, nám OCR ešte v tomto
roku prispela?
(Ing. Irenka Valičková – v roku 2016 sme z Organizácie cestovného ruchu Kysuce dostali
6 541
€, obec však zaslala vyše 10 000 €.)
( p. Martin Pavlík, starosta obce – systém v OCR Kysuce je taký, že obec prispeje sumou
napr.
100 € a takú istú sumu 100 € dá aj štát, preto je to výhodné.
Pravdou však je, že prispievame viac ako sa nám vracia.
Najväčší prispievateľ je Mesto Čadca, potom Obec Makov
a napokon Oščadnica. Taký je systém, čiže pomáhame
regiónu, aby sme získali peniaze aj zo štátu.)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – je úprava rozpočtu pri detských ihriskách v poriadku, je to
v rozpočte správne pomenované?
(Ing. Irena Valičková – v 3. úprave rozpočtu obce sa zvyšovala suma na detské ihriská, zle to
však pochopila, malo to byť pôvodne na multifunkčné ihrisko.)

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: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
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4. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2016:
- príjmová časť
- výdavková časť

1 905 643 €
1 903 016 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.111/2016 bolo prijaté.
17. SCHVÁLENIE ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2017
Návrh rozpočtu Obce Makov pre rok 2017, ktorý je prílohou zápisnice, predložila Ing. Irena
Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce.
V úvode informovala poslancov, že obce do 2 000 obyvateľov nemusia mať programový
rozpočet, stačí rozpočet bez zámerov a cieľov. Umožňuje to legislatíva, je na poslancoch, ako
sa rozhodnú a aký rozpočet schvália.
Rozpočet Obce Makov na rok 2017 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami.
Je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových
a výdavkových finančných operácií) je 220 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový
vo výške 88 675 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 773 €. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami –
zostatkom prostriedkov z roku 2016 a preklenovacím úverom na začatie projektu s názvom „
Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“. Preklenovací úverom bude iba v prípade
úspešnosti v uvedenom projekte.
Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 220 €.
Návrh rozpočtu Obce Makov na rok 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých
útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce a obyvateľov
Obce Makov.
Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 78 podprogramov a 5
prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počíta s úpravou min. 3 krát v roku
2017.
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos
dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa
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prideľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2016 nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru
2016, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2016
prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15.
septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka prepočítaného koeficientom
základnej umeleckej školy a školského zariadenia.
Predpokladané rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:
P. č.

Zariadenie

Koeficient Počet
žiakov

Prognózovaný Prepočítaný
podiel
počet žiakov

Bežný
rozpočet

1

MŠ

27,3

44

71,10

1 201,20

85 405

4 693

2

ŠKD

1,6

192

71,10

307,20

21 842

20 477

3

ŠJ/počet žiakov ZŠ

1,8

192

71,10

345,60

24 572

4

CVČ

1,1

180

71,10

198,00

14 078

Spolu

145 897

Kapitálový
rozpočet

25 170

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru 2016.
K 1.1.2010 mala obec 324 obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2011 mala obec 326
obyvateľov nad 62 rokov, k 1.1.2013 mala obec 353 obyvateľov nad 62 rokov,
k 1.1.2014 – 349 a k 1.1.2015 - 357. Prostriedky môžu byť použité na sociálny úsek –
opatrovateľská služba, platby v zmysle zákona o sociálnych službách, rozvoz
obedov, soc. pôžičky atď.
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň
z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
V roku 2015 bolo schválené VZN č.6/2015 o miestnych daniach v obci Makov, ktoré
nadobudlo účinnosť od 1.1.2016, v zmysle ktorého sa bude daň z nehnuteľností pre rok 2017
vyrubovať.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
V roku 2015 bolo schválené VZN č. 7/2015 o miestnych poplatkoch v obci Makov, ktoré
nadobudlo účinnosť 1.1.2016 a v zmysle neho sa bude postupovať aj v roku 2017.
NÁVRH VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU:
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Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
1.1 Výkon funkcie starostu (29 814 €)
1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie ( 9 485 €)
1.3 Vnútorná kontrola (9 360 €)
1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (14 815 €)
1.5 Strategické plánovanie rozvoja obce ( 800 €)
1.6 Právne služby obci (2 200 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 66 474 € .
Program č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
2.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva
(1 600 €)
2.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody
a krajiny (400 €)
2.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy (68 €)
2.4 Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku,
vyvlastňovacieho konania (4 149 €)
2.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie (77 €)
2.6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami ( 294 €)
2.7 Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky (2 044 €)
2.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov
(1380 €)
2.9 Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany ( 598 €)
2.10 Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov (47 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 10 657 €.
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
3.1 Osvedčovanie listín a podpisov (85 €)
3.2 Evidencia nehnuteľností – stavieb (150 €)
3.3 Evidencia nehnuteľností – pozemkov (250 €)
3.4 Rybárske lístky (10 €)
3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku (20 296 €)
3.6 Miestny rozhlas (1 010 €)
3.7 Trhoviská (100 €)
3.8 Káblový a distribučný systém (50 €)
3.9 Obecný vodovod (4 000 €)
3.10 Kanalizácia (0 €)
3.11 Evidencia stavu psov v obci (300 €)
3.12 Zvoz a odvoz odpadu (60 450 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
63 701 €
kapitálové výdavky : 23 000 €.
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Program č. 4: BEZPEČNOSŤ
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
4.1 Ochrana pred požiarmi (18 300 €)
4.2 Kamerový systém obce (3 440 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
kapitálové výdavky :

11 740 €
10 000 €.

Program č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií – letná ( 77 930 €)
5.2 Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná (25 000 €)
5.3 Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zastávok ( 11 298 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
66 128 €
kapitálové výdavky : 48 100 €.
Program č. 6: VZDELÁVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
6.1 Základná škola (388 607 €)
6.2 Materská škola (107 119 €)
6.3 Školský klub detí (24 442 €)
6.4 Výdajná školská jedáleň (31 418 €)
6.5 Centrum voľného času (20 383 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
546 799 €
kapitálové výdavky :
25 170 €.

Program č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
7.1 Dom kultúry (39 900 €)
7.2 Organizácia kultúrnych aktivít (15 400 €)
7.3 Knižnica (13 991 €)
7.4 Kronika obce Makov (635 €)
7.5 Kultúrne projekty (1 500 €)
7.6 Webová stránka obce (410 €)
7.7 Obecný infokanál (657 €)
7.8 Informačný systém a propagácia (1 600 €)
7.9 Organizácia občianskych obradov (2 340 €)
7.10 Úradná tabuľa (110 €)
7.11 Partnerská obec (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
56 343 €
kapitálové výdavky : 20 000 €.
Program č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
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Skladá sa z nasledovných podprogramov:
8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska (21 071 €)
8.2 Multifunkčné ihriská (2 500 €)
8.3 Detské ihriská (4 700 €)
8.4 Javornícko-Beskydská bežecká magistrála (200 €)
8.5 Turistické značenie (600 €)
8.6 Verejné osvetlenie (24 000 €)
8.7 Vianočné osvetlenie (1 900 €)
8.8 Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u Papaji – symbol
dediny (8 850 €)
8.9 Cyklochodník (672 203 €)
8.10 Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
54 021 €
kapitálové výdavky : 682 003 €.
Program č. 9: BÝVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
9.1 BD Makov – Čierne 17 (22 020 €)
9.2 Bytovka Makov – Trojačka č. 58 (560 €)
9.3 Investičná bytová výstavba (6 700 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
21 280 €
kapitálové výdavky : 8 000 €.
Program č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
10.1 Zariadenie pre seniorov (478 370 €)
10.2 Útulok – Makov č. 122 (9 700 €)
10.3 Opatrovateľská služba v byte občana (44 144 €)
10.4 Rozvoz stravy a prepravná služba (4 862 €)
10.5 Menšie obecné služby (15 527 €)
10.6 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi (3 210 €)
10.7 Zdravotné stredisko, lekári (9 950 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
518 263 €
kapitálové výdavky : 47 500 €.
Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
11.1 Vzdelávanie zamestnancov obce ( 1 700 €)
11.2 Správa obce (167 371 €)
11.2.1 Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií (2 250 €)
11.2.2 Správa CHP Makov (38 295 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
166 616 €
kapitálové výdavky : 43 000 €.
Program č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
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12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Rímsko-katolícka farnosť Makov ( 2 000 €)
Makové zrnká, n.f. pre deti (700 €)
ZO SZŤP a ZPCCH ( 2 000 €)
MAKOVANKA, občianske združenie ( 700 €)
ZO ZŠTČ (300 €)
ŠK Javorník Makov (9 000 €)
Dobrovoľný hasičský zbor (0 €)
MO Matica slovenská (400 €)

Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 15 100 €
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 17:
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – dáva do pozornosti zmenu vo výške
podielových daní pre rok 2017. V čase, keď pripravovala návrh rozpočtu obce pre rok 2017,
neboli ešte ministerstvom rozpísané podielové dane, zverejnené boli až dnes ráno. Obec v
rozpočte rátala s výškou podielových daní 483 820 €, podľa štátu by sme mali obdržať
podielové dane vo výške 540 198 €.
Mgr. Janka Petrovičová poslankyňa OZ – sú v návrhu výrazné odchýlky oproti
minuloročnému rozpočtu?
(Ing. Irena Valičková – výraznejšia zmena v rozpočte je v spoluúčasti projektu „Cyklocestou
za cezhraničným dedičstvom“, nakoľko v prípade jeho schválenia si
musí obec zobrať úver na prefinancovanie projektu, ministerstvo bude
poukazovať finančné prostriedky až na základe žiadostí o platbu.
Začiatok projektu je naplánovaný na máj 2017, čiže v rozpočte sa ráta
s prefinancovaním počas 8 mesiacov.
Ďalšou zmenou je navýšenie prostriedkov na správu obce pre
zamestnancov obecného úradu a zariadenia pre seniorov z dôvodu
navýšenia miezd o 4 %.
p. Martin Pavlík, starosta obce – v budúcom roku je naplánovaná rekonštrukcia ďalšej časti
chodníka smerom ku Chate Makov, zrejme budú pokračovať od RD p. Tanistráka po RD p.
Chuděja. Uvidíme až po vysúťažení , akú dlhú trasu budeme môcť z rozpočtu zrealizovať.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – je v príjmoch zahrnutý nájom za obecný les?
( Ing. Irena Valičková – nájom za OL je v rozpočte zahrnutý v podprograme 2.1 Príjmy
z prenajatých pozemkov)
Počula, že ľudia dostali pokutu za to, že majú iné rozmery hrobu ako sú normy.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nie je to pravda, stalo sa však, že niekto si vybudoval
trojhrob
namiesto dvojhrobu a tam vznikol problém, nakoľko došlo
k zmene bez povolenia.)
Dnes sme schvaľovali navýšenie úhrad v zariadení pre seniorov. Je toto navýšenie zarátané
v príjmovej časti rozpočtu?
(Ing. Irena Valičková – áno, navýšenie je v rozpočte zahrnuté)
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V kapitálových príjmoch je suma 30 000 €. O čo ide?
(Ing. Irena Valičková – obec ráta s príjmom za predaj obecných pozemkov)
Na obecný vodovod je v rozpočte suma 4 000 €, čo táto suma bude zahŕňať?
(Ing. Irena Valičková – nie je vysporiadaný vodovod na Krupovskom vŕšku, suma je na jeho
majetko-právne vysporiadanie)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v položke Cintorínske služby je suma
v kapitálových výdavkoch 15 000 €.
(Ing. Irena Valičková – kríž na cintoríne je v zlom stave, suma je narozpočtovaná na opravu
kríža a ďalšie výdavky, napr. na opravu chodníkov na cintoríne)
(Mgr. Eva Ježíková – ak sa bude na cintoríne robiť chodník, navrhuje zrekonštruovať aj
stredný
chodník smerom ku krížu, je už veľmi rozbitý)
Čo plánujú s platňou po zbúranom dome smútku?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – do budúcna tam plánujú urnový háj)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art., poslankyňa OZ – ráta sa aj s kamerovým systémom na
zbernom dvore na bývalom CHP?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – v podstate tam môže byť kamera, parkovisko však bude mať
v prenájme firma Javornik Makov, dúfajú preto, že to tam
bude viac strážené než doposiaľ. Myslí si, že kamerový
systém tam nebude tak dôležitý. V súčasnosti sa realizuje
kamerový systém v Potoku na toční pri zberových
nádobách.
Samozrejme sa v tomto bude pokračovať a kamerový
systém
budeme umiestňovať aj na ďalších miestach , napr. na
Kopaniciach. Uvidíme, ako sa to osvedčí v Potoku.)
Ďalej navrhuje v bytovke na Trojačke zahrnúť medzi investície zrealizovanie oplotenia.
Každý rok sa v rozpočte pre nich vyčleňujú peniaze a nikdy sa tam nič neurobí.
(Mgr. Janka Petrovičová – mal by sa im tam urobiť aj vodovod, treba sa ich opýtať, čo je pre
nich dôležitejšie a potrebnejšie, čo by potrebovali urobiť
prednostne)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v programe 7 Kultúra by navrhovala v rozpočte
vyčleniť peniaze na obnovenie zariadenia, vhodné by bolo zakúpiť aj sťahovateľné plátno.
Keďže je sála multifunkčná, bolo by dobre kinosálu zmodernizovať. Vie, že nemáme peniaze
na rekonštrukciu interiéru, malo by sa ale zreparovať aspoň schodisko – bočné obloženie hore
ku knižnici.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – je pravdou, že v dome kultúry sú potrebné veľké investície,
žiadali aj štát o dotáciu na havarijný stav)
(Mgr. Eva Ježíková – súhlasí, že je potrebná aj estetická stránka domu kultúry, väčšiu obavu
má však z elektroinštalácie a takisto sú v zlom stave aj
podhľady)
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Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – na údržbu miestnych komunikácií je v rozpočte
vyčlenených 15 000 €. Navrhuje túto sumu navýšiť na opravu ciest do osád. Vyberá sa dosť
vysoká daň , nech sa aspoň vracia aj do ciest. Podotýka, že ak by sa ujednotil nejaký systém,
určite by bola vôľa prispievania všetkých spoločenstiev na opravy miestnych komunikácií,
samozrejme vie, že je ťažké to spravodlivo nastaviť.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – prioritne budú budúci rok opravovať cestu v Potoku
od točne smerom hore do Bittalli. Táto cesta je
v hroznom stave, musia to urobiť kvalitne.)
Platí na zdravotnom stredisku p. Ivan Papaj nájom?
(Ing. Irena Valičková – áno, platí 73 € mesačne, ďalej tam platí nájom MUDr. Michnicová
423 € mesačne + energie)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ - na podporu všeobecne prospešných služieb pre
ZO STP a ZPCCH je suma 2 000 €. Je v tom zahrnutý aj Makovský prameň?
(p. Anna Zajacová – áno, je to dotácia aj pre Makovský prameň. Dovolili si požiadať o vyššiu
sumu, nakoľko v roku 2017 majú 20. výročie, oficiálne
oslavy budú 04.06.2017. Chceli usporadúvať
Fašiangovú zábavu, bude ju však robiť Makovanka.
Dáva do pozornosti ich celoročné aktivity, vždy sa
zapájajú do zbierania odpadkov počas Dňa zeme, tento
rok čistili kríž na cintoríne a pod.)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – pri rozpočte na verejné osvetlenie sa myslí aj na osvetlenie
pri RD p. Cigáňa?
(Ing. Irena Valičková – osvetlenie v danom úseku sa realizovalo minulý rok)
Aká bola požiadavka Farského úradu Makov?
(Ing. Irena Valičková – Farský úrad Makov žiada pre rok 2017 dotáciu vo výške 10 000 €.
V liste oznamujú, že v roku 2016 sa podarilo aj vďaka finančnej
dotácii
zo strany obce zrekonštruovať kostolnú vežu, vymeniť na nej krytinu
za medenú, urobiť rekonštrukciu a konzervačný náter drevených častí
krovu kostolnej veže, vykonať vonkajší náter fasády veže, vymeniť
okná na veži, obnoviť vonkajší náter prednej časti kostola
a zrealizovať
generálnu opravu zvonov. V roku 2017 majú úmysel pokračovať
v rekonštrukcii strechy lode a sakristie a realizovať vnútorné
a vonkajšie nátery sakristie. )
V rozpočte je navrhnutá suma 2 000 €, Bc. Katarína Lučanová žiada túto dotáciu navýšiť na
sumu 4 000 €. Vie, že sú v obci dôležitejšie veci, rada by však Farský úrad podporila vyššou
sumou.
(Mgr. Eva Ježíková – tiež sa prikláňa k navýšeniu sumy, nevie však, či strecha je
najdôležitejšia, či je to také akútne. Možno by riešila
skôr
teplo v interiéri, dotáciu však podporuje.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – takisto si myslí, že by bolo vhodnejšie niečo urobiť vo
vnútri
kostola, možno aj viac kúriť, rozhodli sa však pre
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rekonštrukciu strechy.)
(p. Peter Kubinec – ťažko sa k tomu vyjadriť, je to cirkevný majetok, nie obecný, každý
máme
na to iný názor)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – máme v obci rozbité cesty, je to väčšia priorita.
Nemá
však výhrady k rozpočtu, môže byť aj dotácia navýšená, ale
s podmienkou, že sa niečo urobí aj v interiéri kostola.)
Ďalej Bc. Katarína Lučanová nesúhlasí s navrhovanou dotáciou pre ŠK Javorník Makov,
navrhuje schváliť sumu ako bola minulý rok.
(p. Peter Kubinec – navrhovaná suma je taká istá ako bola v roku 2016. Konštatuje, že aj tak
im to vyjde len tak natesno z dôvodu, že žiaci
postúpili do vyššej súťaže.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – upozorňuje, že ŠK Javorník Makov nemá v správe
majetok, je tam poznámka v návrhu rozpočtu, treba to zmluvne doriešiť, bolo to už
v minulosti na obecnom zastupiteľstve prerokovávané.
(Mgr. Janka Petrovičová – navrhuje prijať uznesenie pripraviť návrh zmluvy o zverení
majetku
do správy ŠK Javornik, resp. zistiť možnosti nastavenia
režimu ŠK Javornik Makov, ako by to mohlo
fungovať.)
(p. Peter Kubinec – nie je to dobré riešenie, spôsobilo by to, že by bolo treba prijať niekoho
do
zamestnania, musel by tam byť nejaký zodpovedný
správca.)
(p. Jozef Pavlík – vzhľadom na to, že to v ŠK Javornik funguje na báze dobrovoľnosti, je
tento
návrh nereálny.)
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
navýšenie dotácie pre Rímsko-katolícku farnosť Makov z navrhovaných 2 000 € na 4 000 €.
B/ S ch v a ľ u j e
rozpočet Obce Makov pre rok 2017 nasledovne:
- príjmová časť: 2 633 665 €, z toho: bežné príjmy:
1 687 797 €
kapitálové príjmy: 692 000 €
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finančné operácie: 253 868 €
-výdavková časť: 2 633 445 €, z toho: bežné výdavky: 1 599 122 €
kapitálové výdavky:906 773 €
finančné operácie: 127 550 €
- prebytok: 220 €,
s tým, že v budúcom roku obecné zastupiteľstvo rozhodne o použití navýšeného príjmu
z podielových daní.

C/ B e r i e n a v e d o m i e
návrh rozpočtu Obce Makov pre roky 2018-2019.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.112/2016 bolo prijaté.
18. RȎZNE – ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA ZRIADENIE SATELITU
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o predloženej písomnej žiadosti p.
Emílie Bittalovej, trvale bytom Makov – Potok 66, v ktorej žiada o dotáciu na zriadenie
satelitu. Od 01.01.2017 končí príjem anténového vysielania a má vedomosť, že obec
v minulosti prispievala občanom , kde sa nedalo napojiť na televízny káblový rozvod. Budúci
rok bude mať 90 rokov a bola by veľmi vďačná za túto pomoc.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – treba najskôr pozrieť z minulosti uznesenie, či je
platné a či aj v súčasnosti je taká možnosť prispievania.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
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žiadosť p. Emílie Bittalovej, trvale bytom Makov – Potok č. 66 o dotáciu na zriadenie satelitu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Peter Kubinec, Bc. Katarína Lučanová, Dis. art.,
Mgr. Janka Petrovičová, Jozef Pavlík, Anna Zajacová
nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.113/2016 bolo prijaté

19. DISKUSIA
p. Martin Pavlík, starosta obce – na záver poslancom OZ ďakuje za spoluprácu v roku 2016,
ktorú považuje za dobrú, vzhľadom k tomu, že každý máme iný názor na konkrétne veci,
možno o toto je to lepšie. Všetkých považuje za tých, ktorí chcú iba dobre pre Makov, nevidí
u nikoho záujem škodiť obci, má dobrý pocit, že pre Makov robia, čo je v ich silách a to, že
majú niekedy iný názor, je v poriadku.
Zároveň chce pochváliť Mgr. Janku Petrovičovú, p. Annu Zajacovú a Bc. Katarínu Lučanovú
za krásne pripravený vianočný galavečer, na ktorom spolupracovali a vystupovali práve naši
Makovania a o to to bolo možno náročnejšie, ale pekné a milé.
Tiež ďakuje Mgr. Elene Rusňákovej za krásny dar – dielo, ktoré vytvorili spoločne so žiakmi
ZŠ. Bola to určite náročná, aj časovo náročná práca, je to ideologicky pekná vec.
Verí, že aj v budúcnosti budú takto spolupracovať.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – schvaľoval sa prenájom priestoru v dome kultúry p.
Pavlovi Stuchlíkovi. Na rokovaní nebol účel špecifikovaný a zatiaľ tam nič nie je. Vie sa už,
čo tam vlastne bude prevádzkovať a odkedy?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nájomná zmluva je podpísaná k prenájmu priestoru
s účinnosťou od 01.11.2016, zatiaľ tam má požičovňu
športových potrieb, neskôr chce prevádzkovať aj predajňu
týchto športových potrieb.)
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art. – veľmi pekne vymysleli tohto roku vianočný stromček
v obci, je to tam pekné, aj s anjelíkmi. Do budúcna treba kvôli bezpečnosti detí dobudovať
oplotenie.
Navrhuje skúsiť poriešiť aj parčík, kde bol predtým vianočný stromček požiadať
o vysporiadanie pozemku na obec.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo nepristúpilo k hlasovaniu, uznesenie nebolo
prijaté žiadne.
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20. 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 91 –113/2016.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
21. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní šiesti

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 18.30 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Bc. Katarína Lučanová, Dis. art., poslankyňa OZ

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

Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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