OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 135/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
2. úpravu programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015:
- príjmová časť: 2 615 808 €
- výdavková časť: 2 582 488 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Anna Zajacová

Proti :

Rastislav Gajdoš, Katarína Lučanová, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 136/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
rozpočtové provizórium Obce Makov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 137/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Makov pre I. polrok 2016.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 138/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.6/2015 o miestnych daniach v obci Makov.

B/ S ch v a ľ u j e
- zvýšenie sadzby dane pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom
rýb a ostatné hospodárske využívané plochy na 1,5 %,
- v § 10, bod 2 – sadzba dane za umiestnenie skládky rovnaká pre všetky položky –
stavebný
materiál, drevná hmota, tuhé palivo vo výške 1 €/1 m2/každý aj začatý deň,
- sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje na 0,50 €/1 osoba/1 prenocovanie.

C/ S ch v a ľ u j e
účelové použitie výberu dane z nehnuteľností za lesné pozemky, ornú pôdu, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty výlučne na program „Cestné hospodárstvo“ na
rekonštrukciu
a budovanie cestnej infraštruktúry.

D/ S ch v a ľ u j e
splátky na úhradu miestnych daní, a to nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu daní prekročí výšku 200 €
vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2016.

b) právnická osoba, fyzická osoba - živnostník, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu
miestnych daní prekročí výšku 1.000 € vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 139/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/s ch v a ľ u j e
VZN Obce Makov č.7/2015 o miestnom poplatku v obci Makov.

B/ S ch v a ľ u j e
splátky na úhradu miestneho poplatku a to nasledovne:
c) fyzická osoba, ktorej celková výška miestneho poplatku prekročí výšku 100 €
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka
d) právnická osoba, fyzická osoba - živnostník, ktorej celková výška miestneho prekročí
výšku 500 €
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 140/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) b e r i e n a v e d o m i e
odstúpenie Ing. Mariána Masnicu, poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove z funkcie
člena Správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o..

B) D e l e g u j e
zástupcu Obce Makov do Správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o. starostu obce Martina
Pavlíka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 141/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
VZN Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty
Obce Makov a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov).
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 142/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
5% - né navýšenie úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní klienta v Zariadení
pre seniorov Makov č.62.

B/ S ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov Makov č. 62.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík, Anna Zajacová

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 143/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
v obci Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 144/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
za prebytočný majetok obce Makov:
- priestor skladu o výmere 4,40 m2 v budove Domu kultúry Makov, Makov č.60, 023 56
Makov,
v ktorom ukončila nájom firma JOLAND – Marta Harajdová, Makov č. 314. Priestory skladu
ostali v budove neobsadené.

B/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu priestoru skladu o výmere 4,40 m2 na prízemí budovy DK Makov č. 59
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vedený Okresným úradom Čadca, odboru
katastrálnym na LV 1070 vo vlastníctve Obce Makov, Makov č., 60, 023 56 Makov, IČO:
00314129 pre Ing. Katarínu Stopkovú – FLOS, Makov č. 367, 02356 Makov, IČO 43053211,
v zmysle § 9a, 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 OZ v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 8.10.2014.
Cena za nájom predstavuje 26,40 € ročne, v zmysle VZN Obce Makov č. 10/2009 (4,40 m2 x
6 €), s účinnosťou od 01.01.2016.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o voľné a prebytočné skladové
priestory, susediace s predajňou kvetinárstva FLOS- Ing. Katarína Stopková, Makov č. 314,
ktorú prevádzkuje Ing. Katarína Stopková.

C/ S ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.01.2016 nájom nebytového priestoru – skladu o výmere 4,40 m2
na prízemí v Dome kultúry Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedeného na LV
1070 vo vlastníctve Obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129
firme Ing. Katarína Stopková – FLOS, Makov č. 367, 02356 Makov, IČO: 43053211
v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a IV časti č. 24 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Makov schváleným uznesením OZ v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 8.10.2014 za
účelom prevádzkovania skladu k existujúcej predajni FLOS s rovnakými podmienkami ako s
firmou JOLAND Marta Harajdová, Makov, 314, 023 56 Makov.
Cena za nájom predstavuje sumu 26,40 € ročne, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3
mesiace.
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 16.11.2015 na
úradnej tabuli a na webovej stránke www.makov.sk v kategórii Povinné zverejňovanie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 145/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE –Distribúcia,
a.s. Žilina ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v práve umiestnenia
káblového vedenia na pozemkoch parc. KN E č. 5113, zast. plochy a nádvoria o výmere 2101
m², parc. KN E č. 5201/2, vodné plochy o výmere 27 798 m² a parc. KN C č. 5111/1, zast.
plochy a nádvoria o výmere 2883 m², parc. KN E č. 5038/2, zast. plochy a nádvoria o výmere
145 m² a parc. KN C č. 5130/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 101 m²..
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 146/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
za prebytočný nasledujúci majetok obce Makov:
pozemky: CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
CKN 6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
ktoré boli vytvorené odčlenením od pozemku CKN 6189 Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 4553 m2 na základe GP č.54/2015 spracovaného GEODÉZIOU ČADCA, s.r.o.
vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce
Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov

B/ S ch v a ľ u j e
zámer na odpredaj prebytočného majetku Obce Makov
pozemky: CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
CKN 6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
ktoré boli vytvorené odčlenením od pozemku CKN 6189 Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 4553 m2 na základe GP č.54/2015 spracovaného GEODÉZIOU ČADCA, s.r.o.
vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce
Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa 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.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná sa o pozemky pre Obec Makov trvale prebytočné,
nachádzajúce sa za oplotením rodinného domu súp. č. 366 vlastníkov Stanislava a Silvie
Hazuchových a pod stavbou ich garáže, pričom na uvedenú skutočnosť sa prišlo na základe

spracovaného GP potrebného ku kolaudácii stavby garáže, podľa ktorého stav pozemku
nezodpovedá skutočnému tvaru pozemku.

C/ S ch v a ľ u j e
Stanislavovi Hazuchovi a Silvii Hazuchovej, bytom Makov 366, 023 56 Makov do BSM v
podiele 1/1 predaj pozemkov CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a
CKN 6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2.
Cena za odpredaj predstavuje 3,32 €/1 m2, čo za 28 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu
92,96 €. Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na
overenie podpisov a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci,
katastrálnom odbore – správny poplatok vo výške 66 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre v
termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 147/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr.
PhD. Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM
manželov v podiele 1/1 na základe ich žiadosti zo dňa 08. 06. 2015 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov odpredaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 13 m2 + 2 m2 + 174 m2 + 137 m2 + 16 m2 + 54 m2 + 116 m2 =
512 m2 á 6 €/1 m2 = 3.072 €.
Okrem toho kupujúci Peter Bittala a manželka Mgr. PhD. Miroslava Bittalová zaplatia
predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
3.072 € + 70 € + 66 € = 3.208,-- €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemkov a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.

Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemkov CKN 5168/2, 5169/3, 5171/2, 5172/2,
5172/3, 5173/2 a 5182/2 boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
88/2015 zo dňa 23. 09. 2015 nasledovne:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove
a) s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 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.
c)S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr.
PhD. Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM
manželov v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/2 a 5169/3 sú prihradené
oplotením k pozemku CKN 5163 a k stavbe Čierne súp. č. 52, ktoré vlastní a užíva Ľudmila
Tomková, matka Mgr. PhDr. Miroslavy Bittalovej a pozemky CKN 5171/2, 5173/2, 5172/2
a 5182/2 sú priľahlé pozemku CKN 5170, ktorého vlastníkom a užívateľom je tak isto Ľudmila
Tomková. Všetky tieto pozemky sú už niekoľko rokov užívané rodinou Tomkovou.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s Annou Sidorovou
v sume 35 €), odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.“

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 148/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Rastislavi Holákovi, rod. Holákovi, trvale bytom Čierne 193, 023 56 Makov na základe ich
žiadosti zo dňa 08. 06. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
pozemok CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2 do osobného vlastníctva v podiele 1/1
v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 1.578 €.
Okrem toho kupujúci Rastislav Holák zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 = 35 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 = 33 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:
1.578 € + 35 € + 33 € = 1.646,-- €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.
Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemku 5187/2 boli schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 88/2015 zo dňa 23. 09. 2015 nasledovne:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove
a)s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a

- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 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.
d) S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemku CKN
5187/2 Záhrady o výmere 263 m2Rastislavi Holákovi, rod. Holákov, trvale bytom Čierne
193, 023 56 Makov do osobného vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že
pozemok CKN 5187/2 užívali prarodičia, rodičia Rastislava Holáka a on ho užíva aj
naďalej s vedomím, že tento pozemok vlastní. Pozemok bol v minulosti súčasťou záhrady
okolo rodinného domu jeho prarodičov súp. č. 56.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie
podpisov.“
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 149/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 143, 023 56 Makov na základe jej
žiadosti zo dňa 25. 08. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
do osobného vlastníctva v podiele 1/1 v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 246 m2 + 107 m2 = 353
m2 á 6 €/1 m2 = 2.118 €.
Okrem toho kupujúci Anna Sidorová zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 = 35 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 = 33 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
2.118 € + 35 € + 33 € = 2.186 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemkov a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.
Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemkov CKN 5168/1 a 5169/2 boli schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 88/2015 zo dňa 23. 09. 2015 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
a)s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,

- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 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.
b) S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 142, 023 56 Makov do osobného
vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/1 a 51692/2 užívali už
prarodičia a rodičia Anny Sidorovej a užívala ich spolu s rodinou aj naďalej s vedomím, že
tieto pozemky vlastní. Pozemky boli v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jej
pradeda Jozefa Beloňa.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s rodinou
Bittalovou v sume 35 €), odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 150/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o ukončenej rekonštrukcii verejného osvetlenia – vetva Jandale.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 151/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o ukončení národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 152/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ ž i a d a starostu obce, Ing. Martina Pavlíka,
aby požiadal Investičnú výstavbu a správu ciest o urgentnú opravu komunikácie I/10 –celým
prieťahom obce Makov.
Občania Makova sú denno-denne vystavení nadmernému hluku z dôvodu katastrofálneho
stavu vozovky v celom intraviláne obce. Vzhľadom na to, že sa problém nerieši už niekoľko
rokov, uvažujeme o pristúpení k medializácii.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 02. 12. 2015

číslo: 152/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
B/ S ú h l a s í
s predĺžením splátky návratnej finančnej výpomoci firmy VODOHOSPODÁR MAKOV spol.
s r.o. do 30.04.2016, ktorá je určená na účely prefinancovania výstavby stavebného diela
„Bytový dom – 8 bytových jednotiek – Štandard 210“.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

