ZÁPISNICA
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 27. apríla 2016
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Martin Pavlík
Jozef Pavlík
Mgr. Eva Ježíková
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Ing. Alena Šupčíková
Anna Zajacová

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Ostatní prítomní:

Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ

Neprítomní:

Rastislav Gajdoš, poslanec OZ - ospravedlnený
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ - ospravedlnený
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ - ospravedlnená

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, Ing. Alenu
Šupčíkovú a p. Annu Zajacovú, poslankyne OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú,
zamestnankyňu Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 04. 2016:
- Ing. Alenu Šupčíkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- p. Annu Zajacovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 27.04.2016:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 27.04.2016:
Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Úprava rozpočtu Obce Makov pre rok 2016
Nakladanie s majetkom obce
A/ Odpredaj prebytočného majetku v k. ú. Makov za novostavbou RD p. Petra
Čičku
B/ Prenájom bytov v bytovom dome Makov – Čierne 17
C/ Prenájom bytov v bytovom dome Makov Štandard 210 súp. č. 383
D/ Žiadosť o odpustenie nájomného v bytovom dome Makov súp. č. 383 – Ing.
Mária Vršanská
E/ Ukončenie nájmu s firmou DREVMAK s. r. o., Makov 49 – pekárenská výroba
v Dome kultúry Makov
F/ Opustené hrobové miesta – schválenie žiadosti o darovanie náhrobných kameňov
s príslušenstvom
5. Schválenie zástupcu Obce Makov v Dozornej rade Združenia TKO Semeteš, n. o.
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.30/2016 bolo prijaté.
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3. ÚPRAVA 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 obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie a schválenie OZ účtovníčka a rozpočtárka obce návrh na 1. úpravu rozpočtu
obce pre rok 2016 .
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na prenesené výkony štátnej správy v oblasti
školstva a požiarnej ochrany.
Príjmy rozpočtu 2016
- Dotácia na PVŠS - školstvo ( rozpočet na rok 2016) zvýšiť o výšku 16 608 €
- Dotácia na PVŠS – školstvo- na predškolákov zvýšiť o výšku 108 €
- Dotácia na PVŠS – školstvo- na vzdelávacie poukazy zvýšiť o výšku 120 €
- Dotáciu na MV SR na Dobrovoľnú požiarnu ochranu zvýšiť o výšku 700 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 17 536 €
Výdavky rozpočtu 2016
- zvýšiť v podprograme Ochrana pred povodňami na materiálno- technické vybavenie
DHZ o výšku 700 €
- zvýšiť v podprograme Základná škola bežné výdavky na PVŠS o výšku 16 608 €
- zvýšiť v podprograme Materská škola bežné výdavky na PVŠS- predškolákov o výšku
108 €
- zvýšiť v podprograme Centrum voľného času bežné výdavky na PVŠS - vzdelávacie
poukazy o výšku 120 €
Spolu výdavky: zvýšenie o 17 536 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 591 789 €
Príjmy kapitálové:
30 000 €
Príjmy finančné:
256 753 €
Príjmy celkom: 1 878 542 €

Výdavky bežné:
1 540 046 €
Kapitálové výdavky: 310 920 €
Finančné operácie:
27 350 €
Výdavky celkom:
1 878 316 €

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
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Obce Makov pre rok 2016: - príjmová časť: 1 878 542 €
- výdavková časť: 1 878 316 €.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.31/2016 bolo prijaté.

4. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
4/A ODOPREDAJ PREBYTOČNÉHP MAJETKU V K.Ú. MAKOV ZA
NOVOSTAVBOU RD PETRA ČIČKU
Dňa 10. 10. 2012 Obec Makov obdržala žiadosť Petra Čičku o kúpu pozemku EKN 1464/2.
Na základe tejto žiadosti si Obec Makov objednala vyhotovenie geometrického plánu na
prenesenie E-stavu katastra nehnuteľností do C-stavu katastra nehnuteľností.
Geometrický plán č. 76/2015 bol vyhotovený 07. 12. 2015, úradne overený dňa 22. 12. 2015
a o zápis do katastra nehnuteľností bolo požiadané dňa 12. 01. 2016. V mesiaci marec 2016
bol konečne zápis GP vykonaný a obec môže pristúpiť k predaju pozemkov:
- CKN 358/1 Lesné pozemky o výmere 277 m2,
- CKN 358/2 Lesné pozemky o výmere 1534 m2,
- CKN 359 Orná pôda o výmere 1019 m2,
- CKN 360 Trvalé trávne porasty o výmere 234 m2,
- CKN 361/1 Trvalé trávne porasty o výmere 189 m2,
- CKN 361/2 Trvalé trávne porasty o výmere 529 m2.
Geometrický plán bol vyhotovený v hodnote 350 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4/A:
p. Martin Pavlík, starosta obce - informoval poslancov OZ, že p. Peter Čička mal pôvodne
záujem o kúpu všetkých pozemkov v celkovej výmere 3782 m2. Keďže sa jedná o pozemok
v centre obce, cena za 1 m2 by bola cca 10 €. Následne p. Peter Čička uznal, že by to nebolo
pre neho výhodné. Pozemok nie je pre neho až tak dôležitý, chcel ho iba pri svojom rodinnom
dome využiť ako záhradu, na odpredaji však netrvá.
V súčasnosti boli z pozemkov v zmysle rozhodnutia Mesta Turzovka vyrúbané dreviny, je to
tam vyčistené, starosta obce nevidí dôvod, aby sa daný pozemok predával.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – má vedenie obce nejaký zámer s uvedeným
pozemkom?
Konštatuje, že obec má mať majetok, aby slúžil aj ako zábezpeka pri rôznych projektoch, na
inžiniersku činnosť, resp. výstavbu. Ak je ale niekto ochotný pozemok zveľaďovať, pozemok
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by bol využitý, vykosený, nebudú tam trávy, treba nad tým pouvažovať. Samozrejme
s odpredajom celého pozemku by nesúhlasila. Každopádne by obec mala do budúcna
zvažovať, čo s daným pozemkom. Čo sa týka vyhotovenia geometrického plánu za 350 €,
nevie, či sa vôbec musel vypracovávať.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – konkrétny zámer v súčasnosti nemajú, je to však pozemok
v centre obce, dokonca sú tam staré studne a vodovodné
potrubia, ktoré v minulosti slúžili na dopĺňanie vody do
starej vodárne z toku rieky Kysuca. V súčasnej dobe sú tieto
studne nevyužívané, odberné miesto elektrickej energie bolo
zrušené.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ide o pozemok v centre obce, navrhuje pozemok
nepredávať. Je to tam síce neprístupné, nemáme však v centre obce pozemky na výstavbu.
Vhodné by však bolo pozemok vytýčiť a na vodovodné potrubia zriadiť vecné bremeno.
Samozrejme, ak sa p. Peter Čička chce o pozemok nejakým spôsobom starať, nech si ho
využíva, navrhuje dlhodobý prenájom.
Pokiaľ ide o vyhotovenie geometrického plánu, určite bol potrebný, nakoľko bol pozemok v E
stave, takto by sa mali vysporiadať všetky obecné pozemky v E stave.
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 na v e d o m i e
žiadosť p. Petra Čičku, bytom Makov 238 o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú za
jeho novostavbou rodinného domu, za tokom rieky Kysuca.
B/ N e s ch v a ľ u j e
p. Petrovi Čičkovi, bytom Makov 238 odpredaj nasledovných pozemkov:
- CKN 358/1 Lesné pozemky o výmere 277 m2,
- CKN 358/2 Lesné pozemky o výmere 1534 m2,
- CKN 359 Orná pôda o výmere 1019 m2,
- CKN 360 Trvalé trávne porasty o výmere 234 m2,
- CKN 361/1 Trvalé trávne porasty o výmere 189 m2,
- CKN 361/2 Trvalé trávne porasty o výmere 529 m2.
C/ N a v r h u j e
p. Petrovi Čičkovi, bytom Makov 238, v prípade záujmu, dlhodobý prenájom pozemkov,
ktoré sa nachádzajú v centre obce za jeho novostavbou rodinného domu, za tokom rieky
Kysuca.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.32/2016 bolo prijaté.
4/B PRENÁJOM BYTOV V BYTOVOM DOME MAKOV – ČIERNE 17
K bodu poskytla informácie Bc. Stanislava Gregušová, správca BD.
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 Martinovi Lieskovanovi, byt A a Petrovi Valkovi s manželkou Miroslavou končí
nájom v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. dňom 30. 06. 2016. Preto im dňa
09. 02. 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
31. 03. 2016.
Túto možnosť využil nájomca Peter Valek s manželkou Miroslavou a dňa 31. 03. 2016
predložil žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu. Tento nájomca má voči obci
uhradené všetky pohľadávky, ku dňu 07. 04. 2016 je treba doplatiť iba zábezpeku za byt F,
a to vo výške 87,77 €.
Nájomca Martin Lieskovan žiadosť nepodal, preto mu nájom bytu A končí dňom 30. 06.
2016, kedy musí byt s ostatnými osobami opustiť. Výška jeho nedoplatku na nájomnom
a službách je nasledovná:
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termín
splatnosti
nájom 10/2015 15.10.2015
nájom 11/2015 15.11.2015
nájom 12/2015 15.12.2015
nájom 01/2016
15.1.2016
nájom 02/2016
15.2.2016
nájom 03/2016
15.3.2016
nájom 04/2016
15.4.2016
spolu nájom
služby 8/2015
15.8.2015
služby 9/2015
15.9.2015
služby 10/2015 15.10.2015
služby 11/2015 15.11.2015
služby 12/2015 15.12.2015
služby 1/2016
15.1.2016
služby 2/2016
15.2.2016
služby 3/2016
15.3.2016
služby 4/2016
15.4.2016
spolu služby
vyúčt.r.2013
5.12.2014
vyúčt.r.2014
5.6.2015
ÚzO r. 2014
5.6.2015
spolu vyúčtovania a úrok
CELKOM
Pohľadávka

suma
53,50 €
53,50 €
53,50 €
53,50 €
53,50 €
53,50 €
53,50 €
374,50 €
25,96 €
107,98 €
107,98 €
107,98 €
107,98 €
100,40 €
100,40 €
100,40 €
100,40 €
859,48 €
186,87 €
479,11 €
10,70 €
676,68 €
1 910,66 €

Ďalej dňa 16. 02. 2016 podala p. Lea Ružbašanová, rod. Gregušová spolu so svojim
manželom, Štefanom Ružbašanom, žiadosť o výmenu 1-izbového bytu za 3-izbový byt. Sú
štvorčlenná rodina.
Zároveň dňa 19. 04. 2016 podal Martin Vojtek výpoveď nájmu bytu v Čiernom, nakoľko už
nebýva v spoločnej domácnosti so svojou družkou Luciou Hunčíkovou. Lucia Hunčíková
podala dňa 19.04.2016 žiadosť o prenájom 1-izbového bytu v Čiernom pre seba a dcéru
Nelku.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4/B:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – navrhuje Martinovi Lieskovanovi určiť splátkový
kalendár na splatenie dlžoby na nájomnom a službách v bytovom dome Makov – Čierne 17.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podotýka, že dlhy treba vymáhať okamžite, pretože
ľuďom vôbec nepomôžeme tým, že mu splácanie dlžoby budeme oddiaľovať. Práve naopak,
dlžník sa dostane do ešte väčšieho problému, dlh narastá a potom sa to už musí riešiť cez
právnika a súd.
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:

7

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Valka a manželky Miroslavy Valkovej, obaja trvale bytom Čierne 28, 023 56
Makov o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu F v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j.
B) S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 2-izbového bytu písmeno F na 1. poschodí v Bytovom dome Makov –
Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Petrovi Valkovi a manželke Miroslave Valkovej, obaja trvale
bytom Čierne 28, 023 56 Makov a to od 01. 07. 2016.
C) B e r i e n a v e d o m i e
informáciu o ukončení prenájmu bytu A na 1. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. nájomcovi Martinovi Lieskovanovi, trvale bytom Makov, a to dňom 30. 06. 2016.
D) S ch v a ľ u j e
ukončenie prenájmu bytu A na 1. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
nájomcovi Martinovi Lieskovanovi, trvale bytom Makov, a to dňom 30. 06. 2016.
E) Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, vymáhať nedoplatok nájomcu Martina Lieskovana na
nájomnom a službách za byt A na 1. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
prostredníctvom súdu v prípade, že tento nedoplatok nevyrovná do 30. 06. 2016.
F) B e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme bytu I na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j.
nájomcu Martina Vojteka, trvale bytom Makov 177, 023 56 Makov.
G) S ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu mezonetového bytu I na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. nájomcovi Martinovi Vojtekovi, trvale bytom Makov 177, 023 56 Makov, a to dňom
30. 04. 2016.
H) B e r i e n a v e d o m i e
žiadosť:
- manželov Ley Ružbašanovej, trvale bytom Makov 12 a Štefana Ružbašana, trvale bytom
Krosnianska 17, 040 22 Košice zo dňa 16. 02. 2016 o zámenu bytov z 1-izbového bytu H
na 2. podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j., v ktorom v súčasnosti bývajú
spolu so svojimi deťmi Štefanom Ružbašanom a Jakubom Ružbašanom za uvoľnený 3izbový mezonetový byt I na 2 podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j.,

8

-

Lucie Hunčíkovej, trvale bytom Makov 229 zo dňa 19. 04. 2016 o prenajatie nájomného
1-izbového bytu H na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. V byte by
bývala so svojou dcérou Nelou Vojtekovou.

I) S ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu 1-izbového bytu H na 2. podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b.
j. a zároveň prenájom 3-izbového mezonetového bytu č. I na 2 podlaží Bytového domu
Makov – Čierne 17, 15 b. j. manželom Ley Ružbašanovej, trvale bytom Makov 12 a Štefanovi
Ružbašanovi, trvale bytom Krosnianska 17, 040 22 Košice, a to od 01. 05. 2016.
J) S ch v a ľ u j e
prenájom 1-izbového bytu písmeno H na 2. poschodí v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. nájomcovi Lucii Hunčíkovej, trvale bytom Makov 229, 023 56 Makov, a to odo dňa
01. 05. 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.33/2016 bolo prijaté.
4/C PRENÁJOM BYTOV V BYTOVOM DOME MAKOV ŠTANDARD 210 súp.č.383
So žiadosťami, ktoré obdržala Obec Makov o prenájom bytov v bytovom dome Štandard 210
súp. č. 383 informovala Bc. Stanislava Gregušová, správca BD.
Ide o nasledovné žiadosti:
- od Vladimíra Cigáňa, bytom Makov 180 zo dňa 30. 03. 2016 o prenajatie 2-izbového
nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, 8 b. j. V byte by býval so
svojou priateľkou Bc. Ivanou Bongilajovou. Príjem majú zdokladovaný potvrdeniami
o príjme za rok 2015 od zamestnávateľov, obaja sú zárobkovo činné osoby. Ide o mladý
pár, ktorý sa chce osamostatniť od svojich rodičov.
- Anny Romanovej, bytom 023 54 Turzovka zo dňa 08. 04. 2016 o prenajatie 3-izbového
nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, 8 b. j. V byte by bývala
spolu so svojimi deťmi: Jaroslavom Podešvom, Monikou Podešvovou, Jánom Romanom
a Annou Romanovou. Zárobkovo činnými osobami sú: Anny Romanové a Ján Roman.
Príjem majú zdokladovaný potvrdeniami z ÚPSVaR o príjme dôchodku, vyplácania
opatrovného, prídavkov na deti a príspevkov na kompenzáciou. Anna Romanová mladšia
nepredložila doklad o príjme. V súčasnosti bývajú u rodiny Podešvovej na Trojačke.
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-

-

Tibora Frátrika a manželky Aleny Frátrikovej, bytom Vysoká nad Kysucou 69 zo dňa
13.04.2016 o prenajatie 3-izbového nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 –
Štandard 210, 8 b. j. V byte by bývali spolu so svojimi dvoma deťmi. Príjem majú
zdokladovaný potvrdeniami o príjme za rok 2015 od zamestnávateľov za obe zárobkovo
činné osoby. Ide o rodinku, ktorá má problém nájsť si vhodné bývanie pre štvorčlennú
rodinu.
Viktora Romana, bytom Turkov 141, 023 54 Turzovka a Daniely Gajdicovej, bytom
Vysoká nad Kysucou 43 zo dňa 15. 04. 2016 o prenajatie 2-izbového nájomného bytu
v Bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, 8 b. j. Obaja sú zárobkovo činné osoby,
príjem má zdokladovaný potvrdením o príjme za rok 2015 Viktor Roman. Ide o mladý
pár, ktorý sa chce osamostatniť od svojich rodičov.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4/C:
p. Martin Pavlík, starosta obce – poslancom oznámil , že žiadosť stiahol p. Viktor Roman,
čiže k dnešnému dňu sú tri žiadosti o prenájom bytov v bytovom dome Štandard 210.
Nakoľko p. Anna Romanová nesplnil formálne záležitosti podania žiadosti, navrhuje
prenájom schváliť Vladimírovi Cigáňovi a Tiborovi Frátrikovi s manželkou Alenou, s tým,
že p. Romanovú zaradia do poradovník uchádzačov o byt v BD Makov-Čierne 17.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje zistiť u právneho zástupcu obce, na čo
všetko má vplyv trvalý pobyt. Ak by nebol žiaden problém, nájomníkov môže do bytového
domu obec prihlásiť k trvalému pobytu.
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
žiadosti:
- Vladimíra Cigáňa, bytom Makov 180 zo dňa 30. 03. 2016 o prenajatie 2-izbového
nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, 8 b. j.,
- Anny Romanovej, bytom 023 54 Turzovka zo dňa 08. 04. 2016 o prenajatie 3-izbového
nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, 8 b. j.,
- Tibora Frátrika a manželky Aleny Frátrikovej, bytom Vysoká nad Kysucou 69 zo dňa
13.04.2016 o prenajatie 3-izbového nájomného bytu v Bytovom dome Makov 383 –
Štandard 210, 8 b. j.
B) S ch v a ľ u j e
prenájom 2-izbového bezbariérového bytu č. 1 o výmere 47,34 m2 na 1. nadzemnom podlaží
Bytového domu Makov 383 - Štandard 210, 8 b. j. nájomcovi Vladimírovi Cigáňovi, bytom
Makov 180, a to od 01.05.2016.
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C) S ch v a ľ u j e
prenájom 3-izbového bytu č. 3 o výmere 71,08 m2 na 2. nadzemnom podlaží Bytového domu
Makov 383 - Štandard 210, 8 b. j. nájomcom Tiborovi Frátrikovi a manželke Alene
Frátrikovej, obaja bytom Vysoká nad Kysucou 69, a to od 01.05.2016.
D/ N e s ch v a ľ u j e
Anne Romanovej, bytom Turzovka prenájom bytu v bytovom dome Makov č. 383 - Štandard
210 z dôvodu nesplnenia formálnych záležitostí žiadosti.
E/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, vyzvať p. Annu Romanovú, bytom Turzovka o doplnenie
potrebného dokladu k žiadosti a zaradenie do poradovníka uchádzačov o byt v Bytovom dome
Makov – Čierne 17.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 34/2016 bolo prijaté.
4/D ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE NÁJOMNÉHO V BYTOVOM DOME MAKOV súp.
č. 383 – Ing. MÁRIA VRŠANSKÁ
Bc. Stanislava Gregušová informovala prítomných poslancov o obdržaní žiadosti Ing. Márie
Vršanskej o odpustenie nájomného a služieb za mesiac marec 2016 v bytovom dome Makov
č. 383 – Śtandard 210. Žiadosť odôvodňuje tým, že v období, keď sa chceli do bytu
nasťahovať, neboli zo strany obce vytvorené vhodné podmienky – nebola v byte elektrická
energia. Táto skutočnosť ich odradila od naplánovaného sťahovania.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4/D:
p. Martin Pavlík, starosta obce – podľa jeho názoru sú dôvody uvedené v žiadosti Ing. Márie
Vršanskej neoprávnené, s podmienkami nájmu bola oboznámená pred a pri podpise zmluvy.
Situácia bola taká, že v tom čase prebiehalo prehlasovanie elektromerov na jednotlivé byty,
elektrikári však taktiež majú lehoty na pripojenie. Umožnili však Ing. Vršanskej používať
elektrickú energiu zo spoločných priestorov, s tým však nesúhlasila.
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Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ide o normálny postup, keďže elektromer v byte je
nájomníka, elektriku zapoja po predložení zmluvy.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – pochybila v tomto nejakým spôsobom obec? Ak nie,
z jej pohľadu potom nebol dôvod podávania žiadosti o odpustenie nájmu.
(Bc. Stanislava Gregušová – nie, takýmto spôsobom sa postupuje aj v bytovom dome MakovČierne 17 a postupovalo sa aj pri ostatných nájomníkoch
v danom bytovom dome Makov 383 – Štandard 210, nikto
nebol žiadnym spôsobom obmedzený)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v prípade, ak žiadosť obecné zastupiteľstvo
neschváli a ak bude mať Ing. Vršanská záujem, môže sa jej dať splátkový kalendár, uľahčíme
jej tak platenie.
(Bc. Stanislava Gregušová – je možný aj splátkový kalendár, musí si však o to písomne
požiadať a stanoviť termíny a výšku splátok)
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 Ing. Márie Vršanskej, bytom Nová Bystrica 62, 023 05 Nová Bystrica o odpustenie
nájomného za obdobie marec 2016 za byt č. 5 v Bytovom dome Makov 383 - Štandard 210,
8 b. j.
B) N e s ch v a ľ u j e
odpustenie nájmu a služieb spojených s nájmom Ing. Márii Vršanskej, bytom Nová Bystrica
62, 023 05 Nová Bystrica za obdobie marec 2016 za byt č. 5 v Bytovom dome Makov 383 Štandard 210, 8 b. j.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 35/2016 bolo prijaté.
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4/E UKONČENIE NÁJMU S FIRMOU DREVMAK s. r. o., MAKOV 49 –
PEKÁRENSKÁ VÝROBA V DOME KULTÚRY MAKOV
Starosta obce, p. Martin Pavlík, oboznámil prítomných poslancov OZ o ukončení nájmu
firmy DREVMAK, s.r.o. Makov č. 49, ktorá prevádzkovala pekáreň v Dome kultúry
Makov. Žiadosť o ukončenie nájmu firma predložila dňa 05.04.2016 a nájom sa firme ukončí
dohodou k 30.04.2016.
Zároveň žiadosťou zo dňa 07.04.2016 požiadala o tieto priestory firma DF družstvo. s.r.o.,
Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča. O priestory do prenájmu žiada od 01.05.2016 s tým, že
firma bude i naďalej využívať priestory na pekáreň a bude pokračovať v pekárenskej činnosti
ako i firma DREVMAK.
Ako starosta obce je rád, že sa i naďalej bude v obci s pekárenskou činnosťou pokračovať,
pracovať zostávajú aj pôvodní zamestnanci.
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 firmy DREVMAK s.r.o., Makov č. 49, 02356 Makov, prevádzka Pekáreň Makov
o ukončenie nájmu v priestoroch Domu kultúry Makov, Makov č. 59.
B/ S ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu dohodou medzi Obcou Makov , Makov č. 60, 02356 Makov, IČO:
00314129 s firmou DREVMAK s.r.o. Makov č. 49, 02356 Makov s účinnosťou k 30.04.
2016.
C/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu priestorov v Dome kultúry Makov, Makov č. 59 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, a to nasledovných nebytových priestorov:
- vstupná chodba o výmere 26,52 m2
- WC, sprcha, šatňa o výmere 11,06 m2
- WC, sprcha, šatňa o výmere 7,46 m2
- umyváreň o výmere 6,33 m2
- pekáreň o výmere 105,00 m2
- sklad surovín o výmere 19,03 m2
- sklad múky o výmere 19,10 m2
- cukrársky sklad o výmere 13,51 m2
- chodba o výmere 41,23 m2
- sklad o výmere 21,33 m2
- sklad o výmere 11,25 m2
Celkom prenajatá výmera: 281,82 m2,
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vedené Okresným úradom Čadca, odborom katastrálnym na LV č. 1070 vo vlastníctve Obce
Makov, Makov č. 60, 02356 Makov, IČO: 00314129, v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e/ zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti, čl. 24 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.
Cena za nájom predstavuje sumu 2.110,92 € ročne, s účinnosťou od 01.05.2016.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o priestory, kde bola umiestnená
pekáreň a Obec Makov má záujem o udržanie zamestnanosti a zachovanie pôvodného účelu
využitia priestorov na prevádzku pekárne.
D/ S ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.05.2016 nájom priestorov v Dome kultúry, Makov č. 59, 02356 Makov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to nasledovných nebytových priestorov:
- vstupná chodba o výmere 26,52 m2
- WC, sprcha, šatňa o výmere 11,06 m2
- WC, sprcha, šatňa o výmere 7,46 m2
- umyváreň o výmere 6,33 m2
- pekáreň o výmere 105,00 m2
- sklad surovín o výmere 19,03 m2
- sklad múky o výmere 19,10 m2
- cukrársky sklad o výmere 13,51 m2
- chodba o výmere 41,23 m2
- sklad o výmere 21,33 m2
- sklad o výmere 11,25 m2
Celkom prenajatá výmera: 281,82 m2,
vedené Okresným úradom Čadca, odborom katastrálnym na LV č. 1070 vo vlastníctve Obce
Makov, Makov č. 60, 02356 Makov, IČO: 00314129 firme DF družstvo, s.r.o., Gaštanova
1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 46916105, v zmysle § 9a, ods.8, písm. e/ zákona SNR č.
138/1991 a IV. časti Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , čl. 24 platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo 08.10.2014 za účelom prevádzkovania
pekárne, s rovnakými podmienkami ako s firmou DREVMAK, s.r.o. Makov č. 49, 023 56
Makov, prevádzka Pekáreň Makov.
Cena za nájom predstavuje sumu 2.110,92 € ročne, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3
mesiace.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Makov a na webovej stránke obce
www.makov.sk v kategórii Povinné zverejňovanie dňa 11.04.2016.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 36/2016 bolo prijaté.
4/F OPUSTENÉ HROBOVÉ MIESTA – SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O DAROVANIE
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV S PRISLUŠENSTVOM
K bodu poskytla informácie Bc. Stanislava Gregušová, správca cintorína.
V zmysle § 22 ods. 7 a ods. 8 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
V zmysle § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať
vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu
orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do
vlastníctva štátu.
V Obci Makov evidujeme 96 hrobových miest, ktorým Obec Makov vypovedala nájomné
zmluvy a uplynula lehota 1 rok pre známeho nájomcu a 3 roky pre neznámeho nájomcu, aby
si prišli uhradiť nájom, resp. nájomcovia si vôbec neprišli uzavrieť s obcou nájomnú zmluvu
a neuhradili žiaden nájom.
V zmysle vyššie uvedeného obec požiadala Okresný úrad Čadca o usmernenie, ako má Obec
Makov naložiť s príslušenstvom týchto voľných hrobových miest.
Dňa 15. 02. 2016 Obec Makov obdržala odpoveď Okresného úradu Žilina, že ako dočasný
správca v blízkej budúcnosti nebude môcť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
zabezpečiť zlikvidovanie uvedených náhrobných kameňov s príslušenstvom. Navrhujú
v súlade s ust. § 11, ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov uvedené náhrobné kamene s príslušenstvom darovať, ak o ne má obec záujem.
Týmto spôsobom naloženia s majetkom vznikne obci možnosť v čo najkratšom čase využiť
voľné hrobové miesta. Na platnosť darovacej zmluvy s vyžaduje súhlas ministerstva financií.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4/F:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – konštatuje, že zákon nedokáže byť dokonalý
a netreba dávať veci do absurdnosti. Je vôbec potrebné toto riešiť?
(Bc. Stanislava Gregušová – áno, je to v zmysle zákona)
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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
s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o darovanie náhrobných kameňov s príslušenstvom, ktoré sú súčasťou
opustených hrobových miest.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 37/2016 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU OBCE MAKOV V DOZORNEJ RADE ZDRUŽENIA
TKO SEMETEŠ, n. o.
Obec Makov bola vyzvaná riaditeľom Združenia TKO Semeteš, n. o. na menovanie nového
člena Dozornej rady Združenia TKO Semeteš, n. o. nakoľko zástupca obcí Makov a Vysoká
nad Kysucou Ing. Miroslav Dočár sa vzdal svojho členstva.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
p. Jozefa Pavlíka, poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove, za zástupcu Obce Makov
v Dozornej rade Združenia TKO Semeteš, n. o.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 38/2016 bolo prijaté.

6. DISKUSIA
p. Martin Pavlík, starosta obce – informoval poslancov OZ o vypísaní verejnej obchodnej
súťaže na predmet zákazky „Rekonštrukcia Domu kultúry Makov-strecha južná časť“. Rozsah
prác bol špecifikovaný na zateplenie južnej časti strechy , rekonštrukciu južnej strechy
a bleskozvod. Rozpočet podľa projektu je 68 700.- EUR bez DPH. Predpokladá sa, že
vysúťažená cena bude oveľa nižšia. Rekonštrukcia sa bude financovať z rozpočtu obce, kde je na
kapitálové výdavky schválená suma 50 000 €. Obec podala aj žiadosť o poskytnutie dotácie na
individuálne potreby obce na účel rekonštrukcie južnej strechy Domu kultúry Makov, v max.
možnej miere 15 000 €. V prípade nedostatku finančných prostriedkov sa bude realizovať iba
rekonštrukcia bez zateplenia, na krytinu sa použije čierny falcovaný plech.
Predkladanie cenových ponúk končí v piatok, dňa 29.04.2016, s rekonštrukciou sa začne
ihneď po podpise zmluvy v máji, práce by mali trvať cca 1 mesiac.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – rekonštruovať sa bude podľa pôvodného projektu
Ing. Stanislava Mikovčáka, po dohode s ním však
urobili menšie zmeny, nakoľko niektoré prvky boli
nevhodné. )
(Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – pri rekonštrukcii strechy treba myslieť na zimné
obdobie a zosuv snehu zo strechy)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – opätovne apeluje na urgovanie hlavnej cesty, ktorá je
v hroznom stave, predovšetkým pri bývalej hasičskej zbrojnici pred mostom, kde je veľký
prepad a zle spravené sú aj kanalizačné otvory na ceste, po ktorých keď prejde kamión alebo
auto naložené železom, tak to spôsobí obrovský rachot. Celý úsek od mosta pri hasičskej
zbrojnici je zlý, v havarijnom stave. Trvá to už roky, zodpovední ich stále ignorujú, občania
sú už odhodlaní vyjsť do ulíc a stav vozovky zmedializovať. Pomohlo by už aj aspoň vyrezať
a opraviť najhoršie úseky a celkovú rekonštrukciu cesty potom zaradiť do investícií,
každopádne to už treba riešiť razantne.
(Mgr. Janka Petrovičová – už to spomínala, že by bolo vhodné objednať meranie hluku
v danom
úseku. V minulosti bol takisto problém na ceste oproti RD p.
Bajcára
v centre obce, žiadalo sa o toto meranie, meranie kompetentní
uskutočnili a v krátkom čase cestu opravili.)
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(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pristúpia k radikálnemu riešeniu, k protestu na
hlavnej
komunikácii zastavením dopravy, najskôr však
navštívia s požiadavkou ministerstvo)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – je pravda, že najhorší úsek je pri RD p. Bajcárovej
a Holáčikovej, problém s danou cestou sa však rieši,
súbežne
s tým ale objednajú aj meranie hluku. Každopádne však
chcú, aby ich prijali na ministerstve osobne a ak im nedajú
prísľub k náprave, budú problém medializovať.)
(Ing. Alena Šupčíková – treba zvážiť objednávku merania hluku, nakoľko to bude treba
zaplatiť. Navrhuje podať sťažnosť na príslušné úrady, nahlásiť stav
a vyzvať ich k danému meraniu.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – kedy vidíme robiť niečo reálne so starou školskou
jedálňou? Ide o budovu v centre obce a je v hroznom stave, opadáva omietka, predovšetkým
riešenie vonkajšieho vzhľadu je akútne . Škola aj plánuje nové oplotenie areálu od cesty,
nemá to však význam, pokiaľ nebudú vedieť, čo sa s budovou bude diať, aby oplotenie
zbytočne neskôr nezničili. Budova je v obecnom majetku, treba premyslieť, čo s ňou.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – najvýnosnejšie a najjednoduchšie by bolo postaviť
ďalší bytový dom za účelom prenajímania bytov.
Aby
sme však mohli požiadať ŠFRB, musí tam byť
minimálne 6 bytov. Ak k tomuto zámeru obecné
zastupiteľstvo dospeje a schváli sa to, môžu sa
vyčleniť finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu. Ak sa však obec rozhodne pre iný
zámer, bude sa to riešiť podľa schválenia. Možno
by
sa tam mohla premiestniť napr. knižnica a priestory
by mohli slúžiť aj pre iné účely, vyčlenili by sa
zdroje pre logo a stavba by sa ním obalila.)
(Bc. Stanislava Gregušová – napadlo ju, že k skvalitneniu cestovného ruchu by tam mohol
byť
napr. bowling, sauna a pod.)
(Ing. Alena Šupčíková – budova starej školskej jedálne naozaj nie je v dobrom stave, nie je
odizolovaná, má hodnotu pozemku, nevie preto, či vrážať peniaze do
rekonštrukcie by bolo správne, nikdy to už nebude ako nové)
(Mgr. Eva Ježíková – v Hornom Kelčove rušia školu, určite niektorí rodičia budú dávať deti
aj
do našej ZŠ s MŠ, možno by mali neskôr niektorí záujem aj o bývanie
v bytoch)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ informuje o skutočnosti, že z dôvodu rušenia ZŠ
v Hornom Kelčove, už teraz podali rodičia 33 žiadostí o prijatie detí do školy v Makove.
Ďalej žiada o umiestnenie lavičky na cintoríne v horných miestach, už o to žiadala na
predošlých OZ.
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Informovala aj o skutočnosti, že pri breste u Papaji bol odborník a upozornil ich na riziko jeho
spadnutia. Mal by sa objednať odborný posudok.
Za pódiom medzi budovami obecného úradu a domom kultúry pri brehu by bolo vhodné
priestor vyčistiť od krovia a vysadiť tam nejaké stromy.
Na záver pozýva na tradičné stavanie mája v piatok, dňa 29.04.2016, pred Obecným úradom
Makov.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – treba dať do častí obce a ich osád popri ceste
a chodníkoch nejaké jednoduché lavičky z polguľatín ako oddychové miesta pre turistov.
Ideálne by boli aj jednoduché smetné koše s vrecami na odpadky.
p. Martin Pavlík, starosta obce – vyslovuje pochvalu pre dôchodcov a školu, že sa zapojili do
akcie Dňa Zeme pri čistení obce od odpadkov.
Záverom starosta obce informuje, že sa v obci Makov uskutoční dňa 25.05.2016 prehliadka
okresných folklórnych súborov.
Po prerokovaní diskusie nebolo prijaté žiadne uznesenie.
7. 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 30 – 38/2016.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
8. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní piati 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 10.00 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa

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

Anna Zajacová, poslankyňa OZ

.....................................................
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Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková

20

