ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 27. januára 2016
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ
Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce
Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ

Neprítomný:

---

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 8 poslancov, z celkového počtu 9, čo je
nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné. Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa
OZ sa ospravedlnila a na OZ príde neskôr.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, ZAPISOVATEĽKY
A PROGRAMU ROKOVANIA
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010 predkladá k
jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca starostu.
Zároveň p. Martin Pavlík, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice, Ing. Mariána
Masnicu a Mgr. Janku Petrovičovú, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
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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: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 01. 2016:
- Ing. Mariána Masnicu, poslanca 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 27.01.2016:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 27.01.2016:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
3. Obhliadka na tvári miesta - bytový dom Štandard 210
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Schválenie VZN o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ
Makov 264
6. Návrh na vyradenie kníh z organizačnej jednotky“ Obecná knižnica Makov
7. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok
B/ Schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na prenájom hrobových miest
8. Schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom bytovom dome Štandard 210
v školskom areáli
9. Schválenie zapojenie sa Obce Makov do projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy materskej školy-elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ “ v rámci operačného
programu Kvalita životného prostredia
10. Schválenie zapojenie sa Obce Makov do projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy Obecného úradu Makov“ v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia
11. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace 9-10/2015
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu Obce Makov pre rok
2016
14. Schválenie programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2016
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

2

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 1/2016 bolo prijaté.
3. OBHLIADKA NA TVÁRI MIESTA – BYTOVÝ DOM ŠTANDARD 210
Pred oficiálnym rokovaním vykonali poslanci OZ v teréne obhliadku dokončenej stavby bytového
domu Štandard 210 v školskom areáli.
4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámil poslancov p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce:
- uznesenie č. 131/2015 – úloha splnená – účastníkom, ktorí sa zapojili do
výzvy na predloženie architektonického návrhu rozhľadne
bola zaslaná odmena vo výške 50 €
-uznesenie č. 152/2015, bod A – starosta zaslal Investičnej výstavbe a správe ciest list
so žiadosťou o urgentnú opravu komunikácie I/10 –celý prieťah
obce Makov, nakoľko sú občania Makova denno-denne vystavení
nadmernému hluku z dôvodu katastrofálneho stavu vozovky v celom
intraviláne obce.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ dáva do pozornosti, že investícia
I/18 Makov-Prieťah je zaradená v pláne Investičnej výstavby a správy
ciest Žilina, treba raz ročne urgovať , v akom stave je
realizácia plánovanej investície. Dokumenty ostali u p. Chudeja.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ navrhuje požiadať
o uskutočnenie merania parametrov hlučnosti na danom úseku
štátnej komunikácie.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
B/ Ž i a d a
Investičnú výstavbu a správu ciest o písomné stanovisko k uzneseniu Obecného zastupiteľstva
v Makove č. 152/2015, bod A zo dňa 02.12.2015, v ktorom sa žiada urgentná oprava komunikácie
I/10 – celý prieťah obce Makov, nakoľko sú občania Makova denno-denne vystavení nadmernému
hluku z dôvodu katastrofálneho stavu vozovky v celom intraviláne obce.
C/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, aby sa informoval, v akom stave je realizácia projektovej
dokumentácie I/18 Makov-Prieťah.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 2/2016 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE VZN O MESAČNÝCH PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ZŠ s MŠ MAKOV 264
Návrh VZN o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ predniesol riaditeľ
ZŠ s MŠ, Mgr. Milan Petrovič.
Vedenie ZŠ s MŠ navrhuje zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole - elokované pracovisko, Makov 146 z dôvodu zníženia počtu prihlásených detí v MŠ , čím
dôjde k zníženiu finančných prostriedkov z podielových daní Obce Makov.
Zmena sa týka článku 6 , bod 1 VZN Obce Makov č. 4/2015. Výšku stanoveného príspevku
navrhujú zmeniť zo 7 € na 10 € za jedno dieťa za kalendárny mesiac.
Podľa prieskumu v okolitých dedinách je poplatok v MŠ nasledovný:
- Makov:
- Vysoká nad Kysucou:
(idú pristúpiť k zvýšeniu na 10 €/1 dieťa)
- Turzovka:
- Korňa:
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7,00 €
8,00 €
17,00 €
7,00 €

Olešná:
5,00 €
Podvysoká:
10,00 €
Staškov:
8,00 €
Raková: deti do 3 rokov s trvalým pobytom v obci:
18,00
deti do 3 rokov mimo obce
30,00 €
deti nad 3 roky s trvalým pobytom v obci
9,00 €
deti nad 3 roky žijúce mimo obce
15,00 €
v čase hlavných prázdnin: deti do 3 rokov:
20,00 €
deti nad 3 roky:
10,00 €
- Mesto - Čadca: deti do 3 rokov
20,00 €
deti nad 3 roky
15,00 €
v čase hlavných prázdnin: deti do 3 rokov
50,00 €
deti nad 3 roky
25,00 €
- Kolárovice:
7,00 €
- Mesto - Bytča:
10,00 €
( v tomto období spracúvajú návrh nového VZN- zvýšenie na 15,00 €)
-

Príspevok rodiča v MŠ Makov sa stanovil ešte za riaditeľky p. Krajčovicovej a doposiaľ sa
nezvyšoval.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5:
p. Martin Pavlík, starosta obce – chcel vedieť, či sa o plánovanom zvyšovaní príspevku rozprávali
s rodičmi detí a aké stanovisko k zvyšovaniu má rada školy.
(Zuzana Kubačková – s rodičmi už dlhodobo o zvýšení príspevku hovorili, sú o tom
uzrozumení, len nevedia o koľko a odkedy bude príspevok zvýšený)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – čo je vlastne zahrnuté v poplatku? Načo bude zvýšenie
poplatku použité?
(Zuzana Kubačková – financie idú predovšetkým na didaktické pomôcky pre deti, vybavenie,
spotrebný materiál a pod. Pripomína, že rapídne klesá demografický
vývoj, tento rok majú iba 43 detí, tým je aj suma poplatkov nižšia.)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – samozrejme nikto nemá rád zvyšovanie poplatkov a sú to
nepopulárne veci. Každý rodič si však musí rozmyslieť, či chcú pre deti to najlepšie, aby deti boli
ich prioritou. V Materskej škole v Makove je o detí luxusne postarané a rodičia investujú vlastne
do svojich detí, do ich rozvoja.
Na druhej strane, keď sa pozrieme, že navýšenie bude predstavovať čiastku 630 €, aby sme kvôli
tejto sume nestratili deti.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ - ako sme poklesu počtu detí prispôsobili organizačnú
štruktúru?
(Zuzana Kubačková – minulý školský rok bolo v MŠ 2,5 tried, teraz sú 2 triedy, znížil sa aj
počet zamestnancov o 1 pedagóga.)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – keď je ale menej detí v materskej škole, treba aj menej
didaktických pomôcok.
(Mgr. Milan Petrovič – nedá sa to takto posudzovať, veď napr. didaktická tabuľa je potrebná,
či už je v triede 10 alebo 15 detí.)
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(Zuzana Kubačková - takisto už ani hračky nevydržia toľko ako v minulosti, kedysi autko
vydržalo aj dva roky, dnes vydrží dva mesiace)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ak naozaj nebol poplatok upravovaný od roku 2004, je
požiadavka vedenia ZŠ s MŠ opodstatnená.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – samozrejme, že je to nepopulárne riešenie, avšak dávam do
pozornosti, že pravdepodobne od 1.9.2016 dochádza k zrušeniu ZŠ v Hornom Kelčove, deti sa
možno roztrúsia do školy vo Vysokej nad Kysucou a možno aj do Makova. Rodičia budú
rozmýšľať, kam deti umiestnia, budú sa pozerať na rôzne aspekty, treba aj na to myslieť.
Dokonca sa v Dolnom Kelčove buduje bytový dom so 16 – imi bytmi, aj tam pribudnú rodiny
a možno takisto aj oni budú chcieť chodiť k nám do školy.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – myslí si, že je dosť financií v rozpočte obce a obec by mohla
túto požadovanú čiastku škole zafinancovať.
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.

6. NÁVRH NA VYRADENIE KNÍH Z ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY „OBECNÁ
KNIŽNICA MAKOV“
Materiál k návrhu na vyradenie kníh spracovala p. Helena Pajerová z obecnej knižnice.
Obecná knižnica v Makove na základe štatistického výkazu KULT 2014 disponuje fondom
v počte 12 324 knižničných jednotiek, z toho 332 jednotiek je audiovizuálnych.
Nakoľko sa vo fonde nachádza mnoho zastaranej, poškodenej, ako aj multiciplitnej literatúry a na
základe odporúčania metodičky Kysuckej knižnice v Čadci na ozdravenie fondu,
p. Helena Pajerová predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Makov v zmysle zákona 183/2000 o
knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
a ustanovenia vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného
fondu v knižniciach, v súlade s § 4 návrh na vyradenie knižničných a audiovizuálnych jednotiek
Obecnej knižnice v Makove v počte 1012 knižničných jednotiek
a 332 audiovizuálnych jednotiek.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – navrhuje bod z rokovania stiahnuť, patrí to do kompetencie
starostu obce v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – keďže sú knihy prebytočné, možno by sa zopár našlo,
ktoré by sa mohli uložiť na niektorých verejných miestach, napr. u lekára a ľudia by si mohli krátiť
čas čakania čítaním. Taktiež knihy treba dať do zariadenia pre seniorov, pred OÚ, poštu...Dané
knihy si občania pokojne môžu zobrať domov a opäť sa doložia. Ak by sa knihy mali likvidovať
spálením, bola by to škoda.
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – súhlasí s návrhom Mgr. Janky Petrovičovej a podporuje aj
návrh dať knihy do zariadenia pre seniorov. Starí ľudia sa často, ak im to zrak a zdravie dovolí,
vracajú k čítaniu.
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.
7. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
A/ SCHVÁLENIE ODPISU NEVYMOŽITEĽNÝCH POHĽADÁVOK
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok predložila Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa
na úseku daní a poplatkov.
Obec Makov eviduje nasledovné pohľadávky nad 400 €:
- spoločnosť EFEKTA, spol. s r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31323561
o pohľadávky:
 839,44 € = rozhodnutie č. 17/2013 dane z nehnuteľností za rok 2013, ktoré bolo
splatné 14. 03. 2013.
 839,44 € = rozhodnutie č. 14/2014 dane z nehnuteľností za rok 2014, ktoré bolo
splatné 13. 03. 2014.
Obec Makov sa tieto pohľadávky snažila vymôcť exekučnými konaniami z rokov 2013 a 2014
prostredníctvom exekútorského úradu JUDr. Rojčekovej. Exekútorka nič nevymohla a v roku 2015
sme sa od firmy EFEKTA, spol. s. r. o. dozvedeli, že firma vykonáva reštrukturalizáciu svojich
pohľadávok, ktorá je však už uzavretá a obec si tým pádom nemohla uplatniť svoje pohľadávky.
-

spoločnosť HAFERKA, s. r. o., Kopanice 307, 023 56 Makov, IČO: 31629938
o pohľadávky:
 544,34 € = platobný výmer č. 85/2008 dane z nehnuteľností za rok 2008, ktorý
bol splatný 30. 09. 2008.
 430,86 € = platobný výmer č. 970/2008 poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2008, ktorý bol splatný 30. 09. 2008.
Jedná sa o dlhodobé pohľadávky z roku 2008, ktoré obec nevymáhala. Spoločnosť poštu
nepreberala, konateľa spoločnosti nemôže doteraz nájsť ani polícia (minimálne 1-krát do roka
polícia obec osloví s dotazom, kde sa pán Soušek zdržiava). Spoločnosť bola dňom 18. 03. 2014
vymazaná z obchodného registra.

-

spoločnosť REAL TRADE, s. r. o., Makov 162, 023 56 Makov, IČO: 36390011
o pohľadávka:
 783,59 € = platobný výmer č. 406/2010 dane z nehnuteľností za rok 2010, ktorý
bol splatný 30. 09. 2010.
Jedná sa o dlhodobú pohľadávku z roku 2010, ktorú obec nevymáhala. Spoločnosť poštu
nepreberala na žiadnej z adries. Spoločnosť bola dňom 11. 04. 2013 vymazaná z obchodného
registra.
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Nakoľko vyššie uvedeného pohľadávky sú nevymožiteľné, navrhujeme obecnému zastupiteľstvu
schváliť odpísanie týchto pohľadávok v zmysle VII. časti Hospodárenie a nakladanie
s pohľadávkami, záväzkami a cennými papiermi, článku 31, ods. 3.1, písm. a).
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7/A:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – treba exekútorovi pripomínať, aby robil kroky na
vymoženie. Dáva do pozornosti, že v minulosti existovala firma, ktorá zabezpečovala službu, kde
oznamovali firmy v likvidácii.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – navrhuje nastaviť taký režim, že ak je pohľadávka vyššia,
napr. nad 300 €, treba to sledovať a zaoberať sa tým viac.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ - nech takéto záležitosti rieši právnička, ktorá zabezpečuje
v obci právne služby.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v zmysle VII. časti Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a cennými papiermi,
článku 31, ods. 3.1, písm. a) odpis nevymožiteľných pohľadávok, ktorých hodnota je nad 400 €
nasledovne:
- spoločnosť EFEKTA, spol. s r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31323561
o pohľadávky:
 839,44 € = rozhodnutie č. 17/2013 dane z nehnuteľností za rok 2013, ktoré bolo
splatné 14. 03. 2013.
 839,44 € = rozhodnutie č. 14/2014 dane z nehnuteľností za rok 2014, ktoré bolo
splatné 13. 03. 2014.
- spoločnosť HAFERKA, s. r. o., Kopanice 307, 023 56 Makov, IČO: 31629938
o pohľadávky:
 544,34 € = platobný výmer č. 85/2008 dane z nehnuteľností za rok 2008, ktorý
bol splatný 30. 09. 2008.
 430,86 € = platobný výmer č. 970/2008 poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2008, ktorý bol splatný 30. 09. 2008.
- spoločnosť REAL TRADE, s. r. o., Makov 162, 023 56 Makov, IČO: 36390011
o pohľadávka:
 783,59 € = platobný výmer č. 406/2010 dane z nehnuteľností za rok 2010, ktorý
bol splatný 30. 09. 2010.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 3/2016 bolo prijaté.
B/ SCHVÁLENIE DȎVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA NA
PRENÁJOM HROBOVÝCH MIEST
Návrh na schválenie hodného osobitného zreteľa na prenájom hrobových miest predložila Bc.
Stanislava Gregušová, správkyňa cintorína.
Dňa 14. 10. 2015 sa ako správca cintorína zúčastnila školenia v Žiline, kde prednášal JUDr. Mgr.
Miloslav Hrádek, správca pohrebísk mesta Bratislava (Marianum). Počas školenia boli upozornení
na viaceré skutočnosti spojené so správou cintorínov, s ktorými on prišiel do styku.
Jednou takou skutočnosťou, na ktorú upozorňoval, je, že cintorín je obecný majetok. Tým pádom
prenájom hrobových miest podlieha zákonu č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Prenájom by sa mal uskutočňovať verejnou obchodnou súťažou alebo dobrovoľnou dražbou.
Ďalšou možnosťou je prenájom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý však musí schváliť
obecné zastupiteľstvo.
Na základe prednášky a skúsenosti prednášajúceho navrhuje schváliť dôvod hodný osobitného
zreteľa (výnimku) na prenájom hrobových miest na cintoríne v Makove.
DISKISIA K BDOU PROGRAMU č. 7/B:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nič nám nebráni schváliť dôvod hodný osobitného zreteľa na
prenájom hrobových miest, ale vôbec nám to nič nevyrieši a nepomôže. Ak schválime dôvod hodný
osobitného zreteľa, opäť musí každý prenájom schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Veď máme
schválené VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území
obce Makov, podľa ktorého obec postupuje. Treba túto záležitosť najskôr prekonzultovať s JUDr.
Lehutovou.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – mali by sa spojiť starostovia obcí a primátori miest
a prostredníctvom ZMOSu žiadať opravu v zákone o majetku obcí, ide o logickú chybu.
Navrhuje neprebiehať udalosti a bod z rokovania stiahnuť.
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.
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8. SCHVÁLENIE SADZBY VÝPOČTU VÝŠKY NÁJMU V NOVOPOSTAVENOM
BYTOVOM DOME ŠTANDARD 210 V ŠKOLSKOM AREÁLI
Pán Martin Pavlík informoval poslancov OZ o potrebe schválenia sadzby výpočtu výšky nájmu
a predložených žiadostiach na nájomné byty v bytovom dome Štandard 210.
Obec Makov začala s výstavbou nového nájomného bytového domu - Štandard 210 v areáli
Základnej školy s Materskou školou Makov v mesiaci september 2014.
Stavba bola dokončená v decembri 2015.
Dodávateľom projektovej dokumentácie bola firma Euroline Slovakia, s.ro. Bratislava .
Realizátorom stavby bola spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o.
Realizátor stavby Technická vybavenosť k bytovému domu ŠTANDARD 210 bola firma RISS
PLUS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto.
Obstarávacia cena bytového domu vrátane technickej vybavenosti a inžinierskej činnosti: 446 844 €
- z toho príspevok zo: ŠFRB vo výške:
275 700 €
MDVaRR SR vo výške:
118 150 €
- vlastné zdroje v celkovej výške:
52 994 €
SPOLU:
446 844 €.
Od obstarávacej ceny bytového domu sa odvíja výpočet výšky nájomného, ktoré nemôže v zmysle
platného výnosu MVRR SR č. 01/R2008 prekročiť hranicu 5% z obstarávacej ceny bytu
obstaraných po 1.2.2001 z prostriedkov ŠR, ŠFRB, obecného rozpočtu a VÚC.
Výpočet nájomného: obstarávacia cena BD / podlahová plocha bytov
446 844 € / 481,05 m2 = 928,89 €/ 1m2 (100%)
Starosta obce, p. Martin Pavlík, navrhuje nájom vo výške 35 €/ 1m2, čo zodpovedá 3,77 %
z obstarávacej ceny bytu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
p. Martin Pavlík, starosta obce – v sadzbe nájmu 35 € je zahrnutých 23 € splátka štátu, rozdiel
medzi týmito sumami pôjde do fondu opráv, z ktorého sa budú v budúcnosti financovať prípadné
opravy a kúpa pokazených zariadení, ktorým skončí záruka. Do fondu opráv sa ráta aj cena práce,
ktoré sa budú v bytovom dome uskutočňovať.
V tejto chvíli prebieha kolaudačný proces, dňa 29.1.2015 je zvolané jednanie so zástupcami
životného prostredia.
Toho času je predložených 5 žiadostí o prenájom bytu. Dnes im schválime pridelenie konkrétnych
bytov. Aby sa v prípade ďalších žiadostí nemuselo vždy schádzať obecné zastupiteľstvo, navrhuje
porozmýšľať o vytvorení komisie na prideľovanie bytov.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhovaná sadzba nájmu je primeraná vzhľadom na
lukratívne miesto v centre obce.
Chce však, aby sa to chytilo za iný koniec ako v bytovom dome v Čiernom. Treba s nájomcami
komunikovať, viac ich zaangažovať aj do upratovania a iných prác. Taktiež pri vyúčtovaní je
potrebné s nimi komunikovať, informovať ich o skutočnosti, koľko platia oni, koľko obec, čo sa za
to uhrádza a koľko, treba im predkladať vyúčtovanie, vrátane fondu opráv.
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Ing. Marián Masnica, starosta obce – dáva do pozornosti poistenie bytového domu, ak je dielo
odovzdané. Poistenie ide takisto z vypočítanej sumy nájmu, treba rátať s týmto finančným
zaťažením.
Pokiaľ ide o nájomníkov, je dobré, ak budú mať záujem o prenájom aj cudzí ľudia, získame tak do
obce ďalších ľudí.
Konštatuje, že účelom nájomného bývania je bývanie dočasné, kým si človek nenájde iné
samostatné bývanie a nie, aby tam bývali 30 rokov s vidinou odkúpenia bytu za 1 €, ako to niektorí
starostovia prezentujú, takýto princíp nie je dobrý.
(Ing. Alena Šupčíková - ľudia by mali vedieť, že je to iba nájomné bývanie, pokojne však po
splatení
hypotéky sa môžu byty odpredať a obec môže stavať ďalší bytový dom.)
Zároveň podotýka, že pre prenájom bytov by mal byť schválený dôvod hodný osobitného zreteľa
a v zmysle VZN o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov
a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov) schvaľuje prenájom bytu
obecné zastupiteľstvo.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – upozorňuje na schválenie výšky fondu opráv,
rozpätie je od 0,5 % do 1,5%, hovorí o tom zákon. Musí to byť takto rozdelené už aj kvôli tomu, že
nájom a fond opráv musia mať rozdielne účty. Obec by mala spracovať internú smernicu, aby sa
nájom účtoval správne. Pokiaľ ide o opravy, v zákone je presne vymedzené, čo je drobná oprava, čo
si zabezpečuje nájomca, čo prenajímateľ a pod.
Čo sa týka odpisovania bytov, do 01.01.2015 sa byty odpisovali 20 rokov, teraz byty zaradili do
inej odpisovej skupiny a tieto sa teraz odpisujú 40 rokov, nemá to však logiku, je to otázka času,
kedy to budú musieť riešiť. Pri vypracovaní zmluvy o prenájme upozorňuje, aby sa do zmluvy
zakotvila povinnosť nájomcov poistiť si zodpovednosť za škodu, napr. pre prípad vytopenia bytu.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – máme obsadených zatiaľ iba 5 bytov, aby sa nestalo, aby obec
na bytový dom nedoplácala.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) b e r i e n a v e d o m i e
predložené nasledovné žiadosti o prenajatie nájomného bytu v bytovom dome Štandard 210:
- Lukáš Janda, bytom Potok 117, 023 56 Makov a manželka Ivana Jandová, bytom Rašov 237,
013 51 Predmier,
- Ing. Dana Lukáčová, bytom Kornica 999, 023 22 Klokočov,
- Miloš Perďoch, bytom Stred 333, 023 54 Turzovka a Zuzana Jarkovská, bytom Kopanice 260,
023 56 Makov,
- Andreas Stolárik, bytom Čierne 8, 023 56 Makov a Lenka Jankovská, bytom Horný Kelčov
800, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
- Ing. Mária Vršanská a manžel Ján Vršanský, obaja bytom Nová Bystrica 62, 023 05 Nová
Bystrica.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

:

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

B) S ch v a ľ u j e
výšku ročného nájmu v bytovom dome Štandard 210 vo výške 35 €/ 1 m2, čo zodpovedá 3,77 %
z obstarávacej ceny bytu, z toho výška fondu opráv predstavuje sumu 10 €, čo zodpovedá 1,1%
z obstarávacej ceny bytu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

:

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

C) S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu 8 bytových jednotiek v bytovom dome Štandard 210:

Číslo bytu Nadzemné podlažie
1
2
3
4
5
6
7

1. NP
1. NP
2. NP
2. NP
3. NP
3. NP
4. NP

Počet obytných
miestností
2 (bezbariérový)
2
3
2
3
2
3
12

Podlahová
plocha
bytu v m2
47,34
55,28
71,08
55,28
71,08
55,28
70,17

Obytná
plocha
bytu v m2
35,61
42,11
53,77
42,11
53,77
42,11
53,78

8
4. NP
2
54,36
42,11
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a IV. časti čl. 24 a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov
schválených uznesením OZ v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 8.10.2014,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o prenájom bytov, ktoré sú
postavené ako obecné nájomné byty na základe zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde
rozvoja bývania.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

D) S ch v a ľ u j e
prenájom dvojizbového bytu č. 2 o výmere 55,28 m2 na 1. podlaží bytového domu Štandard 210
nájomcom Andreasovi Stolárikovi, trvale bytom Čierne 8, 023 56 Makov a Lenke Jankovskej,
trvale bytom Horný Kelčov 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou, bezodkladne po právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia stavby bytového domu Štandard 210.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

E) S ch v a ľ u j e
prenájom trojizbového bytu č. 3 o výmere 71,08 m2 na 2. podlaží bytového domu Štandard 210
nájomcovi Ing. Dane Lukáčovej, trvale bytom Kornica 999, 023 22 Klokočov, bezodkladne po
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby bytového domu Štandard 210.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

F) S ch v a ľ u j e
prenájom dvojizbového bytu č. 4 o výmere 55,28 m2 na 2. podlaží bytového domu Štandard 210
nájomcom Milošovi Perďochovi, trvale bytom Stred 333, 023 54 Turzovka a Zuzane Jarkovskej,
trvale bytom Kopanice 260, 023 56 , bezodkladne po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby bytového domu Štandard 210.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

G) S ch v a ľ u j e
prenájom trojizbového bytu č. 5 o výmere 71,08 m2 na 3. podlaží bytového domu Štandard 210
nájomcom Ing. Márii Vršanskej a manželovi Jánovi Vršanskému, obaja trvale bytom Nová Bystrica
62, 023 05 Nová Bystrica, bezodkladne po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby
bytového domu Štandard 210.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

H) S ch v a ľ u j e
prenájom dvojizbového bytu č. 6 o výmere 55,28 m2 na 3. podlaží bytového domu Štandard 210
nájomcom Lukášovi Jandovi, trvale bytom Potok 117, 023 56 Makov a manželke Ivane Jandovej,
trvale bytom Rašov 237, 013 51, bezodkladne po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby
bytového domu Štandard 210.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 4/2016 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE ZAPOJENIE SA OBCE MAKOV DO PROJEKTU „ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY – ELOKOVANÉHO
PRACOVISKA ZŠ s MŠ“ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval prítomných poslancov OZ o vyhlásenej výzve na
možnosť zapojenia sa do projektu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Bohužiaľ, nie je možnosť zapojenia sa s budovou domu kultúry, preto sa rozhodol, že sa zapoja
s projektom dozatepľovania budovy materskej školy, zateplili by sa ďalšie dve steny a strop.
Podmienkou je však aj spracovanie tepelného a energetického auditu. Spoluúčasť obce na
financovaní je 5% za predpokladu, že sa dosiahne plánovaná energetická úspora vo výške
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minimálne 40% , v opačnom prípade bude spoluúčasť vyššia. Termín predloženia projektu je do
15.03.2016.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – upozorňuje, že naozaj je potrebné riešiť budovu domu
kultúry, už tam totiž počas dažďov nekvapká, ale doslova tečie.
(p. Martin Pavlík, starosta obce - žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu domu kultúry podali cez
Environfond, čaká sa na vyhodnotenie, ak žiadosť nebude schválená, musíme havarijný stav
odstrániť z vlastných zdrojov.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – podľa jeho názoru je Environmentálny fond nulový, nie je
predpoklad úspešnosti projektu s domom kultúry. Bola by ešte možnosť cez SPP, to je však
takisto náročné. Čo sa týka výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ide o prvú
výzvu, kto splní podmienky, dotácia sa schváli, v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov,
bude vyhlásená druhá výzva. Upozorňuje, že musí byť zrealizovaný aj energetický certifikát.
Nevie, či v MŠ bude dosiahnutá 30% - ná úspora, keďže sú už dve steny zateplené.
Pokiaľ ide o projekt rekonštrukcie ZŠ, žiada spracovať informáciu pre poslancov o úsporách podľa
každoročne predkladaných následných monitorovacích správ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
zapojenie sa Obce Makov do projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školyelokovaného pracoviska ZŠ s MŠ “ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 5/2016 bolo prijaté.
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10. SCHVÁLENIE ZAPOJENIE SA OBCE MAKOV DO PROJEKTU „ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU MAKOV“
V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Pán Martin Pavlík, starosta obce informoval o zapojení sa v rámci toho istého programu na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov aj s budovou obecného úradu. Ing. Mikovčákovi
zadali spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy obecného úradu na viac
stavebných objektov, žiadať však môžeme iba na zateplenie a kúrenie. Chcú však do budovy OÚ
postupne zrealizovať aj bezbariérový vstup, v terajšej zasadacej miestnosti by bolo klientské
centrum, to však budeme musieť znášať z obecného rozpočtu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – podotýka, že ak budeme s projektom úspešní, náklady na
projektovú dokumentáciu budú oprávnenými výdavkami a budú nám vrátené. Ak však úspešní
nebudeme, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie musíme znášať z rozpočtu obce.
Projekt však bude pripravený do budúcna.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
zapojenie sa Obce Makov do projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Makov“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 6/2016 bolo prijaté.
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11. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ
KONTROLÓRKY ZA MESIACE 9-10/2015
K výsledku kontrolnej činnosti sa vyjadrila p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
V mesiaci september-október 2015 bola predmetom kontroly následná finančná kontrola
zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania reprezentačných a propagačných výdavkov
za rok 2014 v zmysle § 34 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy vo všetkých schválených programoch, ktorý hovorí, subjekt verejnej správy je
oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné
a propagačné účely. To znamená, že z hľadiska ustanovenia zákona sú oprávnené tie výdavky
na reprezentáciu, ktoré sú nevyhnutné.
Reprezentačné výdavky sú čerpané v hotovosti cez pokladňu a bezhotovostnými platbami.
Obec v niektorých prípadoch nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu, keď nesprávne
triedila výdavky na nákup materiál, služieb, výdavky na propagáciu a na reprezentačné.
Kontrolou bolo zistené, že reprezentačné výdavky sú v skutočnosti čerpané aj mimo
rozpočtovaných položiek v pokladni v hotovosti.
Nesprávnym triedením výdavkov z uvedených podpoložiek rozpočtovej klasifikácie nekonala
obec v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov a ktorým sa vykonáva § 4 ods. 4 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého na podpoložke 633016 Reprezentačné
sa triedia reprezentačné výdavky charakteru materiálu, napr. minerálka, káva, čaj, kvety, dary,
v súvislosti s reprezentačnými účelmi.
Propagačné výdavky boli čerpané na zhotovenie a údržbu informačných panelov v súlade so
zákonom.
Ďalšou kontrolou v mesiacoch október 2015 – január 2016 bola následná finančná kontrola
zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinnej osoby Obce Makov za rok
2014.
Účelom následnej finančnej kontroly bolo overiť súlad kontrolovaných skutočností so
všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním sa na správnosť a zákonnosť.
Kontrolovaný subjekt má vydanú internú smernicu z januára 2011 , ktorá upravuje
podmienky zverejňovania v rámci zákona..
Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky objednávky a faktúry bez ohľadu na ich
hodnotu. Zmeny v zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr zakotvil zákon č. 382/2011 Z.z.
účinný od 1. januára 2012. Podľa ustanovenia § 22 d/ zákona o slobode informácií sa
vzťahuje na povinné zverejňovanie zmlúv uzavretých po 1. januári 2012, na objednávku
tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1.
januári 2012.
Zákon č. 211/2000 Z. z., okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, zaviedol aj povinnosť
úradov zverejňovať určitý okruh údajov povinne /aktívne/, to znamená aj bez konkrétnej
žiadosti. Ide o tzv. povinné zverejňovanie informácií upravené v ustanoveniach §5, § 5a, § 5b
a § 6 zákona o slobode informácií.
Predmetom kontroly bolo zákonné, správne a úplné zverejňovanie povinne zverejňovaných
informácií zvlášť zmlúv, objednávok a faktúr Obce Makov na internetovej stránke obce po 1.
januári 2014.
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Povinnosť daná povinným osobám, medzi ktoré patrí aj obec, v zákone v § 5 ods. 1/ ukladá
povinné
zverejňovanie
presne
špecifikovaných
informácií,
a to:
a/ spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry,
b/ miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť,
návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c/ miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené,
d/ postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov
a iných
podaní,
vrátane
príslušných
lehôt,
ktoré
je
nutné
dodržať,
e/ prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná
osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f/ sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník
úhrad za sprístupňovanie informácií
Kontrolou bolo zistené, že obec na svojej webovej stránke v čase kontroly nemala úplne
uvedené informácie v zmysle citovaného ustanovenia zákona. Na webovej stránke sú z časti
uvedené informácie pod písmenom b/ a úplne absentujú údaje uvedené v písm. c/ d/ e/.
Hlavná kontrolórka obce odporúča zverejniť informácie v zmysle § 5 na vlastnej webovej
stránke s jasným označením „ Povinne zverejňované informácie.“
K termínu kontroly bol na oficiálnej webovej stránke obce zistený nasledovný stav
zverejňovania zmlúv, údajov z faktúr a objednávok.
Náhodnou kontrolou písomných záznamov /zmlúv, faktúr, objednávok/ a ich porovnaním
s webovou stránkou bolo zistené, že pri povinnom zverejnení dokumentov neboli vo všetkých
prípadoch dodržané lehoty na zverejnenie :
. zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
. objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia
. faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Skontrolované bolo zverejňovanie objednávok za rok 2014, pričom bolo zistené, že na
webovej stránke je zverejnené za rok 214 objednávok.
Objednávky č. 208 až 214 neboli zverejnené vôbec objednávky č. 183 až 192 boli
zverejnené ako objednávky zariadenia pre seniorov , no v skutočnosti sú to objednávky Obce
Makov.
Faktúry neboli zverejňované v súlade so zákonom do 30 dní po ich úhrade.
Faktúra číslo 365/2014, 364/2014,361/2014, 352/2014, 351/2014,
350/2014,349/2014,347/2014,346/2014,345/2014,212/2014, 211/2014 boli oneskorene
zverejnené v rozmedzí 8 až 20 dní.
Skontrolované bolo najmä zverejňovanie zmlúv, pričom bolo zistené, že na webovej stránke
Obce Makov bolo zverejnené za rok 2014 160 zmlúv.
Kontrolou bolo zistené, že zmluva o prenájme pozemku medzi Obcou Makov a Urbariálnou
obcou Pšurnovice- Makov, pozemkové spoločenstvo uzatvorená dňa 1.5.2014 bola zverejnená
dňa 19.12.2014. To jest 233 dní po termíne na zverejnenie. Zmluva teda bola platná nie
1.5.2014, ale až 19.12.2014.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – konštatuje, že vo vzťahu k poslancom a ku starostovi
obce takýto výsledok kontroly nemá význam.
Pokiaľ ide o účtovanie reprezentačného, hlavná kontrolórka obce požaduje, aby v každom
programe rozpočtu bolo reprezentačné a účtovníčka bude musieť vytvoriť ešte ďalšie
podpoložky. Treba sa naučiť, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, podprogram,
bežné a kapitálové výdavky. Ostatné je vec vnútornej organizácie. V podstate by si mala tieto
sumy reprezentačného upraviť účtovníčka sama a mala by ich účtovať správne.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – je tu na to, aby sa dodržiaval zákon.
Predmetom kontroly je aj rozpočtové účtovníctvo, výsledky treba
akceptovať. Ak by prišla NKÚ, takisto bude toto rozpočtové
účtovníctvo kontrolovať.)
Ing. Alena Šupčíková, ‚poslankyňa OZ – chce vedieť, aké máme propagačné výdavky na
CHP Makov. Podotýka, že niekedy výsledky zavádzajú a na to je rozdelenie položiek. Je to
vec účtovníctva, ktoré vysvetľuje účtovanie, každopádne veci musia byť zaúčtované správne.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – boli tam výdavky na inzerciu)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiace september október 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 7/2016 bolo prijaté.
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12. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ
ČINNOSTI ZA ROK 2015
Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Obce Makov
a jej hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Účinná
a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitňovaniu riadiaceho
procesu samosprávy.
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. e/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná
kontrolórka obce predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu najmenej
raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
V súlade s uvedeným predkladá p. Elena Trebulová správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Správa vyhodnocuje odpočet a plnenie úloh hlavnou kontrolórkou na základe plánov
kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Makove.
O výstupoch z jednotlivých kontrolných akcií boli poslanci obecného zastupiteľstva
informovaní priebežne formou informatívnych správ o výsledkoch kontrol.
Podkladom pre spracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 sú
informatívne správy o kontrolnej činnosti 1 až 9/2015.
Správa hlavnej kontrolórky Obce Makov o kontrolnej činnosti za rok 2015 bola zverejnená
na úradnej tabuli od 12.1.2016 do 27.1.2015.
Kontrolná činnosť v roku 2015 bola vykonaná na základe :
 Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015, ktorý bol schválený uznesením č.
119/2014 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 26.11.2014,
 Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015, ktorý bol schválený uznesením č.
71/2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 10.6.2015.
Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti za rok 2015 bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania
všeobecno-záväzných predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami Obce Makov
a ňou zriadených organizácií, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom obce, v súlade so zákonom č.
138//1991 Z. z. o hospodárení s majetkom obce a novely k zákonu č. 258/2009 Z. z. Ďalšou
úlohou bolo kontrolovať dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných
finančných operáciách a ich súlad s platnými zákonmi o rozpočtových pravidlách č. 523/2004
Z. z. a č. 583/2004 Z. z. zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. zákona o dani z príjmov č.
595/2003 Z. z. a internými smernicami upravujúcim finančnú a platobnú disciplínu.
Hlavná kontrolórka obce, v rámci vykonaných následných finančných kontrol na obecnom
úrade a ním riadených organizácií, kontrolovala doklady týkajúce sa prvotnej evidencie
a účtovnej evidencie, hlavných kníh v účtovníctve zamerala sa na kontrolu plnenia
schváleného rozpočtu, kontrolu dodržiavania rozpočtových pravidiel u Obce Makov, na
plnenie príjmovej časti rozpočtu, daňových a nedaňových príjmov a čerpanie výdavkov
v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách, na zabezpečenie
dostatku finančných prostriedkov a platobnú schopnosť. Ďalej bola kontrola zameraná na
kontrolu hospodárnosti a efektívnosti pri príprave jedál a prevádzke spoločnej kuchyne pre
ZPS, ZŠ, MŠ a spoločnej výdajne, inventarizáciu majetku Obce Makov k 31.12.2014. Taktiež
skontrolovala vybavovanie sťažností a petícií v zmysle zákona NR SR č.9/2010
Z. z.
o sťažnostiach. Kontrolovala firmu Vodohospodár Makov spol. s. r. o. účtovné doklady ,
inventarizáciu majetku, ročné účtovné výkazy až po podanie daňového priznania. Podľa plánu
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došlo aj ku kontrole VZN Obce Makov na rok 2014 na výber dane z nehnuteľnosti, predpis
daní, zníženie daní a daňové priznania, kontrole účtovania došlých faktúr za druhý polrok
2014 v Obci Makov do rozpočtového účtovníctva v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Kontrola bola zameraná aj na efektívnosť čerpania reprezentačných a propagačných výdavkov
za rok 2014, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona NR SR č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinnej osoby Obce
Makov.
Vedúcim zamestnancom kontrolovaných subjektov bola ukladaná zákonná povinnosť – na
základe opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou a príčin ich vzniku predkladať hlavnej kontrolórke Obce Makov písomnú
informáciu o ich splnení v stanovených termínoch.
Vykonanou kontrolou úplnosti, správnosti a preukázateľnosti predložených správ o plnení
prijatých opatrení a ich analýzy bolo zistené, že kontrolované subjekty prijaté opatrenia splnili
a následne ich plnia. Uvedená skutočnosť zodpovedala skontrolovanému stavu plnenia
opatrení, ktoré predkladali hlavnej kontrolórke obce v písomných správach.
Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované hlavnou kontrolórkou obce:
- odborné stanovisko k rozpočtu Obce Makov pre rok 2015,
- odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2014,
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za rok 2014.
V priebehu hodnoteného obdobia, okrem plnenia úloh súvisiacich s kontrolnou činnosťou sa
hlavná kontrolórka obce zúčastňovala odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov v
Podbanskom.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za rok 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 8/2016 bolo prijaté.
13. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K PROGRAMOVÉMU
ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2016
Odborné stanovisko k rozpočtu obce pre rok 2016 predložila p. Elena Trebulová, hlavná
kontrolórka obce.
Obec zostavila prebytkový návrh rozpočtu pre rok 2016 v sume 2 726. Bežný rozpočet je
navrhovaný ako prebytkový vo výške 30 743 . Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 257 420 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu,
finančných operácií a úverovou zaťaženosťou. Viacročný rozpočet pre roky 2017 – 2018 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.
Rozpočet príjmov a výdavkov: príjmy bežného rozpočtu :
1 558 253 €
výdavky bežného rozpočtu:
1 527 510 €
prebytok:
30 000 €
príjmy kapitálového rozpočtu:
30 000 €
výdavky kapitálového rozpočtu: 287 420 €
schodok:
- 257 420 €
príjmové finančné operácie:
256 753 €
výdavkové finančné operácie:
27 350 €
prebytok:
+229 403 €
príjmy celkom:
1 845 006 €
výdavky celkom:
1 842 280 €
prebytok:
2 726 €.
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. Taktiež
so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany 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 11.1.2016,
na webovej stránke Obce Makov dňa 11.1.2016, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením.
Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
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Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-411.
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 /ďalej len
„príručka“/ je vydaná v súlade v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný 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.
Tvorba návrhu rozpočtu
Rozpočet obce je stanovený v zmysle § 4 – Rozpočet verejnej správy, odst. 6 „Súčasťou
rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok,
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení
rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky“ zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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 2016 je
rozpočtovaný vo výške 473 820 € , čo predstavuje navýšenie oproti minulému roku o 2,15 %.
Ďalšie príjmy bežného rozpočtu tvorí daň z nehnuteľnosti, ktorá je rozpočtovaná vo výške
97 500,-€ 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
2016 vyrubovať. Pri tomto druhu dane nedošlo k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2015.
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 bol navýšený o 1.000,-€ oproti roku 2015.
Ostatné položky daňových príjmov ostali na úrovni minulého roka nedošlo k podstatným
zmenám pri ich znížení alebo navýšení.
Nedaňové príjmy poklesli oproti roku 2015 o 26,5 %. Pokles nastal v položke strava v ZPS
Makov, ktorá bola zaradená do bežných príjmov obce na rok 2016 samostatnou položkou.
Navýšenie nedaňových príjmov nastalo v v položke 2.2. Príjmy z prenajatých budov,
priestorov a objektov o čiastku rozpočtovaného nedaňového príjmu za prenájom bytového
domu Štandard 210. Ostatné položky nedaňových príjmov ostali rozpočtované pre rok 2016
bez podstatných zmien.
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.
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ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce Makov za roky 2013 -2018 v €
Rok
Rozpočet výdavkov celkom
Skutočnosť čerpania výdavkov
2013
2 116 171
1 730 138
t.j. 81,76%
2014
2 740 478
1 674 228
t.j. 61,09%
2015
2 582 488
1 140 728
t.j. 44,17%
K 30.9.2015
2016
1 842 280
2017
1 714 827
2018
1 682 974
BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj bežných výdavkov spolu za roky 2013 -2018 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
628 562
t.j. 40,72%
K 30.9.2015
2016
1 527 510
2017
1 473 837
2018
1 471 384
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 – 2018 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
491 915
t.j. 60,96 %
k 30.9.2015
2016
287 420
2017
212 300
2018
190 300
FINANČNÉ OPERÁCIE
Vývoj výdavkov na finančné operácie za roky 2013 – 2018 v €
rok
Rozpočet finančných operácii
Skutočnosť čerpania
2013
44 500
17 542
t.j. 39,42 %
2014
263 857
57 417
t.j. 21,76 %
2015
232 050
20 251
t.j. 8,72 %
K 30.9.2015
2016
27 350
2017
28 690
2018
21 290
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Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z nesplatených
úverov v komerčnej banke vo výške 15 000,-€ a zvyšok na splátky úverov, ktoré boli prijaté
zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytových domov so splatnosťou 30 rokov.
Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2018 je aj
Programový rozpočet obce Makov na rok 2016 a na roky 2017-2018.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 – 2018 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nie sú záväzné.
Návrh rozpočtu obce Makov na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi SR.
Na základe uvedených skutočností
hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie návrh programového rozpočtu Obce Makov a zriadených
rozpočtových organizácií na roky 2017, 2018 a schváliť návrh programového rozpočtu Obce
Makov a zriadených rozpočtových organizácií na roky 2016 .
Diskusia k bodu programu č. 13:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v stanovisku kontrolórky k rozpočtu jej chýba väčšie
zhodnotenie, aká je úverový zaťaženosť, konkrétne pri bytovom dome.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – v stanovisku sú vymenované všetky zákony
v zmysle ktorých odborné stanovisko spracovala,
všetko je odkontrolované, návrh rozpočtu je
v súlade)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – takisto si myslí, že je zákonná povinnosť odborného
stanoviska k rozpočtu vyčísliť úverovú zaťaženosť)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej k návrhu programového rozpočtu
Obce Makov pre rok 2015.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 9/2016 bolo prijaté.

14. SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK
2016
S návrhom programového rozpočtu pre rok 2016, ktorý je prílohou zápisnice, oboznámila
poslancov OZ Ing. Irena Valičková, rozpočtárka obce.
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je
2 726 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 30 743 €, kapitálový
rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 257.420 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2015
a úverom
zo ŠFRB na výstavbu BD Štandard 210. Po uplatnení finančných operácií je kapitálový
rozpočet v prebytku 2.726 €.
Návrh Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 je zostavený na základe
požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Makov vychádzajúcich
z potrieb obce a obyvateľov Obce Makov.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. Pre roky 2016-2018 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
2016.
Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov záväzný.
Rozpočet Obce Makov pre rok 2016 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami:
 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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zákon 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,
nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve,
zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
opatrenie MF SR č. MF/19698/2014-421 zo dňa 12.11.2014, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znení neskorších predpisov,
zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Makov.

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
prideľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k 1.1.2015 nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru
2015, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2015
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,
Rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:
P. č.

Zariadenie

Koeficient Počet
žiakov

Prognózovaný Prepočítaný
podiel
počet žiakov

Bežný
rozpočet

1

MŠ

27,3

43

71,10

1 173,90

83 464

4 586

2

ŠKD

1,6

164

71,10

262,40

18 657

17 490

3

ŠJ/počet žiakov ZŠ

1,8

164

71,10

295,20

20 989

4

CVČ

1,1

180

71,10

198,00

14 078

Spolu

137 188

Kapitálový
rozpočet

22 076

V roku 2015 bola prognóza na jedného prepočítaného žiaka 60,51 €.
V roku 2016 je prognóza na jedného prepočítaného žiaka 71,10
Kapitálové výdavky na správu školských objektov sa vypočítajú :
MŠ = 43 x 1,5 (koeficient) x 71,10 € ( prognózovaný podiel) = 64,50 x71,10 = 4 586
ŠKD, CVČ, výdajná ŠJ = 164 x 1,5 ( koeficient) x 71,10 = 246 x 71,10 = 17 490
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru 2015.
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,
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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.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14 – príjmová časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – aký bol výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve, čiže aké boli daňové príjmy v roku 2015?
(Ing. Irena Valičková – v roku 2015 bol výnos dane 463 851,92 €, v roku 2016 to má byť
473 820 €, t. j. o 10 000 € bol nižší ako bude v roku 2016)
Príjem zo služieb v bytovom dome Čierne 17 je 13 400 €, v bytovom dome Štandard 210 je
plánovaný 4 000 €, nie je to nepomer?
(Ing. Irena Valičková – nie, nakoľko v bytovom dome Štandard 210 si kúrenie a teplú vodu
budú platiť sami, nebude sa rozúčtovávať)
Čo sa týka dotácie z Organizácie cestovného ruchu, je tam plánovaný príjem 5 000 €, pričom
daň z ubytovania je 9 000 €. Hovorilo sa predsa, že v OCR zostaneme len ak to bude pre obec
výhodné.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – na základe jednania bol zatiaľ znížený členský príspevok
a zahrnuli nám medzi investície projekt pri breste)
Upozorňuje, že pri dotácii Environmentálneho fondu je informácia o spolufinancovaní
projektu na nákup lisov, to bolo v roku 2013,žiada túto informáciu zrušiť. Ďalej sú v tabuľke
posunuté roky, treba ich uviesť správne.
Aká je skutočnosť bežných a kapitálových príjmov v roku 2015?
(Ing. Irena Valičková – v roku 2015 boli bežné príjmy vo výške 1 664 334 € a kapitálové
príjmy vo výške 218 763,75 €)
Podotýka, že podľa predloženého rozpočtu máme menšie kapitálové príjmy, výrazne menšie
finančné operácie a celkové bežné príjmy sú o 80 000 € väčšie ako minulý rok. Treba to
skontrolovať, či je to správne.
Pokiaľ ide o príjem z nájmu z obecného lesa, aby rozumeli aj tí, ktorí nie sú účtovníci. V roku
2014 z obecného lesa bol dosiahnutý zisk a zaúčtovaný nájom 15 000 € nebol obci zaplatený,
pretože sa už začala stavať bytovka, bolo treba prefinancovať materiál. V roku 2015 sa takisto
drevo ťažilo, ale Obci Makov nájom zaplatený nebol, platili z toho materiál na stavbu
bytového domu. Teraz za rok 2016 sa opäť nebude platiť nájom z obecného lesa? Z toho je
zrejmé, že 3 roky Vodohospodár Makov spol. s r. o. drevo ťaží, ale Obci Makov sa nezaplatí
nič, resp. za 1 rok, teda peniaze za ťažbu dreva musí firma mať. V roku 2016 sa bytový dom
stavať nebude, takže zisk z ťažby musí byť. V rozpočte sa plánuje príjem z nájmu z obecného
lesa vo výške 15 000 €, to predstavuje nájom z roku 2014, chce, aby tam bol príjem z nájmu
z obecného lesa aj za rok 2016.
Taktiež žiada predložiť čerpanie od odborného lesného hospodára.
Zároveň podotýka, že v rozpočte v príjmoch jej chýba aj výnos z bytového domu.
(p. Jozef Pavlík – na ďalšom rokovaní OZ predložia výsledovku spoločnosti Vodohospodár
Makov spol. s r. o., nie je potom problém rozpočet v priebehu roka upraviť)
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(Ing. Stanislav Gašparík – podľa jeho názoru nemá byť obecný les v správe Vodohospodáru
Makov spol. s r. o., malo by to byť pod obcou. Každopádne treba
počkať na výsledovku spoločnosti za rok 2015.)
(Ing. Alena Šupčíková – návrh, aby obecný les bol v správe obce, nie je dobrý, obec by sa
v tom prípade stala platcom DPH)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – s akým príjmom sa ráta z nájmu z obecného lesa v roku
2016?
(Ing. Irena Valičková – nájom z obecného lesa by mal byť vo výške 15 000 €, dnes ale ešte
nevieme posúdiť, aký príjem bude v spoločnosti Vodohospodár
Makov
spol. s r.o.)
( Ing. Alena Šupčíková – každopádne ešte treba splatiť spoločnosťou Vodohospodár Makov
spol. s r.o. dlh – pôžičku na stavbu bytového domu Štandard 210)
Ing. Marián Masnica upozorňuje na zlé účtovanie rozpočtovej skladby, ak má obci
Vodohospodár Makov spol.s r.o. niečo splatiť, nemá to byť v príjmoch z prenajatých
pozemkov, ale v pohľadávkach obce.
Pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov je u multifunkčného ihriska v
Čiernom plánovaný príjem 0 €. Nechápe, prečo príjem za telocvičňu a multifunkčné ihrisko
pri telocvični dokáže byť cca 2 000 € a v Čiernom sú na ihrisko iba výdavky a príjem je
nulový. Žiada, aby multifunkčné ihrisko v Čiernom malo správcu, je to zahrnuté vo VZN.
Žiadam do príjmov zahrnúť príjem z multifunčného ihriska v Čiernom v sume 1 000 E.
Dotácia na lyžiarsky kurz je vo výške 4 500 €. Kde sa dotácia využíva? Bol by rád, ak by sa
využívala v našom regióne.
(Ing. Irena Valičková – ide o dotáciu, ktorá je daná zo štátu prvý krát a je pre žiakov ZŠ, ktorí
sú na lyžiarskom výcviku pri Ružomberku v stredisku Malinô Brdo)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ - nie je príjem z predaja pozemkov nadnesený, naplní sa
tento príjem?
Pri finančných operáciách takisto dochádza k účtovnému problému, peniaze rozpúšťame
dnes, avšak malo by sa tak udiať až po záverečnom účte.
Po zhrnutí príjmovej časti rozpočtu žiada dve základné veci, a to zvýšiť nájom z obecného
lesa, zároveň navrhuje predložiť plán výnosov a nákladov pre rok 2016 a závierku spoločnosti
Vodohospodár spol. s r. o. za rok 2015, a dať do správy multifunkčné ihrisko v Čiernom
a v rozpočte navýšiť aspoň 1 000 € ako príjem za toto ihrisko.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
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v príjmovej časti Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 oproti návrhu
nasledovné:
- nedaňové príjmy:
2. 1 Príjmy z prenajatých pozemkov – oproti predloženému rozpočtu zvýšenie z 15 000 €
na 30 000 € za nájom za obecný les
2. 2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – oproti predloženému rozpočtu
zvýšenie z 0 € na 1 000 € za prenájom
multifunkčného ihriska v Čiernom
- Školské zariadenia Obce Makov-poplatky za materskú školu – zníženie z dôvodu
neschváleného navýšenia poplatku o sumu 3 €/1 dieťa/1 mesiac.
B/ S ch v a ľ u j e
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2016 v príjmovej časti nasledovne:
- bežné príjmy:
1 574 253 €
- kapitálové príjmy:
30 000 €
- finančné operácie:
256 753 €
- príjmy celkom:
1 861 006 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 10/2016 bolo prijaté.
Ďalej sa poslanci OZ zaoberali výdavkovou časťou rozpočtu.
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:
Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
1.1 Výkon funkcie starostu (29 299 €)
1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie ( 9 509 €)
1.3 Vnútorná kontrola (9 250 €)
1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (11 912 €)
1.5 Strategické plánovanie rozvoja obce ( 1 000 €)
1.6 Právne služby obci (1 600 €)
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Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 62 570 € .
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – žiada účtovníčku obce reprezentačné položky vytvoriť aj
v podprograme 1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie a predovšetkým u kultúry, aby boli
vytvorené a účtované tam, kde majú byť.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
bežné výdavky v programe č.1 „Plánovanie, manažment a kontrola“ vo výške 62 570 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 11/2016 bolo prijaté.

Program č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
2.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva
(1 500 €)
2.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody
a krajiny (387 €)
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 (3 750 €)
2.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie (77 €)
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2.6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami ( 344 €)
2.7 Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky (1 903 €)
2.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov
(1306 €)
2.9 Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany ( 242 €)
2.10 Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov (44 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 9 621 €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
bežné výdavky v programe č. 2 „Služby vykonávané obcou pre SR“ vo výške 9 621 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 12/2016 bolo prijaté.

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 (20 156 €)
3.6 Miestny rozhlas (1 160 €)
3.7 Trhoviská (100 €)
3.8 Káblový a distribučný systém (50 €)
3.9 Obecný vodovod (3 000 €)
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3.10 Kanalizácia (0 €)
3.11 Evidencia stavu psov v obci (300 €)
3.12 Zvoz a odvoz odpadu (64 500 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
62 761 €
kapitálové výdavky : 27 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – je naplánovaný zámer investície na cintoríne?
Navrhuje ešte z nájmu z obecného lesa vo výške 5 000 € presunúť na rekonštrukciu cintorína.
(p. Jozef Pavlík – plánujú ťahať ďalšiu vetvu od kríža smerom dole, možno aj so zábradlím
alebo verejné osvetlenie. Najradšej by však riešili zelené
plochy,
nakoľko je tam počas nepriaznivého počasia vždy bahno
a šmýka sa.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – pri kríži, resp. vyššie by bolo vhodné umiestniť
lavičky, hlavne starší by sa im potešili, aby si tam mohli oddýchnuť. Ďalej by chcela vedieť,
čo plánujú s miestom po starom dome smútku?
(p. Jozef Pavlík – možno do budúcna by chceli urnový háj)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – na budúce rokovanie OZ žiada predložiť plán prác, ktoré
v tomto roku chce vedenie obce realizovať na cintoríne.
V súvislosti s káblovým distribučným systémom v obci má vedenie nejakú víziu do budúcna,
ako bude káblovka v obci vyzerať cca o 4 roky?
(p. Jozef Pavlík – informoval sa u firmy TESS, ktorá ponúka systém aj s internetom,
kamerovým systémom, káblovkou aj TV. Treba však zistiť čo
najviac informácií a informovať aj občanov, či vôbec budú mať
záujem o tieto služby, no a v neposlednom rade treba podotknúť,
že bude na to treba ďalšie investície.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – pri tendencii zvýšenia odhlasovania klientov z káblovky, je
toto otázne a diskutabilné. V súčasnosti máme káblovku oproti
iným obciam lacnú, hoci je pravdou, že je občas poruchová. Pri
novom systéme však na zriadenie nového systému budú
potrebné
vysoké náklady.)
(Ing. Alena Šupčíková – prečo rozšírenie káblového distribučného systému je zahrnuté
v rozpočte obce a nie v nákladoch firmy Vodohospodár Makov
spol. s r. o., ktorá káblovku prevádzkuje? Navrhuje nekomplikovať
to,
v obecnom rozpočte zrušiť kapitálové výdavky vo výške 1 500 € na
rozšírenie KDS a nech si to narozpočtuje Vodohospodár Makov
spol.s
r.o.)
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Ďalej Ing. Marián Masnica navrhuje kapitálové výdavky na zvoz a odvoz odpadu navýšiť na
10 000 € a nedefinovať konkrétny účel na mini ostrovček, nech vedenie obce nemá zviazané
ruky.

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 3 Služby občanom
Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku - kapitálové výdavky na
rekonštrukciu cintorína sa zvyšuje suma z 10 000 € na 15 000 €,
-v podprograme 3.8 Káblový distribučný systém – kapitálové výdavky na rozšírenie KDS sa
suma 1 500 € ruší a presúva sa do rozpočtového nákladu spoločnosti Vodohospodár Makov
spol. s r. o.,
-v podprograme 3.12 Zvoz a odvoz odpadu – kapitálové výdavky na nakladanie s odpadmi sa
zvyšuje suma zo 7 000 € na 10 000 €, bez konkretizácie účelu.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 3 „Služby občanom“ : bežné výdavky vo výške
62 761 €
kapitálové výdavky vo výške 27 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 13/2016 bolo prijaté.
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
4.1 Ochrana pred požiarmi (10 125 €)
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4.2 Kamerový systém obce (5 200 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
kapitálové výdavky :

10 325 €
5 000 €.

DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – sú už určené miesta v obci, kde budú kamery
umiestnené?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – kamery plánujú umiestniť v osade Potok a na CHP pri
zberových nádobách)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje vyčleniť ďalších 3 000 € na podprogram 4.1
Ochrana pred požiarmi na doprojektovanie štúdie, či stará hasičská zbrojnica spĺňa parametre,
aby aj naďalej plnila účel, resp. sa to môže zahrnúť počas roka do úpravy rozpočtu.
(p. Martin Pavlík, starosta obce - vyvolal jednanie, aby sa prišli z vedenia HaZZ pozrieť na
tvár miesta, potom uvidia, či aj štát bude môcť v tomto
nejakým spôsobom pomôcť.)
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – plánuje sa na bývalom CHP urobiť prístrešok pre
techniku. Čo bude potom v bývalej hasičskej zbrojnici?
( Ing. Alena Šupčíková – veď hasičskú techniku predsa nie je kde parkovať)
(Ing. Marián Masnica – naozaj je parkovanie hasičskej techniky problematické, v súčasnosti
jedna Tatra parkuje na CHP, jedna Tatra je v starej
hasičskej zbrojnici, 9 miestna dodávka parkuje v ZPS, nové auto
z projektu takisto nie je kde parkovať.
Jeho pôvodný zámer bol, že celá hasičská zbrojnica bude na bývalom
CHP, avšak toto je už nereálne, nakoľko sa priestory predali.
Ohľadom nového hasičského auto upozorňuje na jeho poistenie.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – akú víziu a zámery má vedenie so starou hasičskou
zbrojnicou? Je to v obci dominanta, máme aj historický voz, mohlo by sa uvažovať o jej
zreparovaní.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 4 „Bezpečnosť“ : bežné výdavky vo výške
10 325 €
kapitálové výdavky vo výške 5 000 €.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 14/2016 bolo prijaté.
Program č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií – letná ( 76 000 €)
5.2 Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná (26 000 €)
5.3 Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zastávok ( 8 250 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
70 850 €
kapitálové výdavky : 40 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – na rekonštrukciu chodníka navrhuje navýšenie rozpočtu,
pretože je potrebné v budovaní chodníkov pokračovať.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – z kapitálových výdavkov na preasfaltovanie komunikácií
navrhuje sumu 10 000 € presunúť na rekonštrukciu chodníka s tým, že na budúce rokovanie
OZ žiada vedenie obce predložiť, aký úsek chodníka budú tento rok rekonštruovať.
Zároveň žiada predložiť plán opráv miestnych komunikácií do osád.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – nie je zbytočné mať havarijne poistený traktor?
Treba prejsť s Mgr. Ježíkovou všetky poistenia, nechať si povedať, čo všetko z plnenia môže
byť poisťovňou zaplatené.
V kapitálových výdavkoch je naplánovaná suma 7 000 € na prípravnú a projektovú
dokumentáciu zrejme na ďalší chodník v obci. Netrieštime chodníky na veľa úsekov, lebo
vcelku nakoniec nič nebude.
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(p. Jozef Pavlík – chcú investovať do projektovej dokumentácie na chodník k zdravotnému
stredisku, resp. od cintorína smerom hore, pretože ak budeme mať
dokumentáciu spracovanú, kedykoľvek sa môžeme zapojiť do projektu, ak
bude prípadne vyhlásená nejaká výzva, najskôr sa treba projekčne
pripraviť.)
(Ing. Marián Masnica – podporuje v tomto starostu obce, pretože naozaj kroky k samotnej
rekonštrukcii chodníka trvajú dlho, treba najskôr projektovú
dokumentáciu, aby sa pozemky mohli vykúpiť a pod. Vetvu od RD
rod. Kubošnej k zdravotnému stredisku by ocenil viac ako chodník od
cintorína vyššie, je tam väčší pohyb ľudí. Navrhuje navýšiť pre tento
účel rozpočet o 5 000 € z nájmu z obecného lesa.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 5 Pozemné komunikácie
Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií - letná - kapitálové výdavky
na rekonštrukciu chodníka ku Chate Makov z 10 000 € na 25 000 €, pričom položka na
preasfaltovanie komunikácií sa ruší
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 5 „Pozemné komunikácie“ : bežné výdavky vo výške
59 600 €
kapitálové výdavky vo výške 47 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 15/2016 bolo prijaté.
Program č. 6: VZDELÁVANIE
38

Skladá sa z nasledovných podprogramov:
6.1 Základná škola (357 280 €)
6.2 Materská škola (100 226 €)
6.3 Školský klub detí (21 257 €)
6.4 Výdajná školská jedáleň (30 960 €)
6.5 Centrum voľného času (20 344 €)
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje rozpočet predkladať v exceli. Pre začiatok
to bude pre účtovníčku zložitejšie, treba správne zadať vzorce, ale naozaj to bude do budúcna
prínosom, lepšie sa bude pri schvaľovaní rôznych úprav v rozpočte orientovať.
(Mgr. Janka Petrovičová – mohol by sa prijať niekto šikovný z ÚPSVaR na absolventskú
prax,
ktorý by tento programový rozpočet dokázal spracovať do excelu)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 6 „Vzdelávanie“ : bežné výdavky vo výške
518 567 €
kapitálové výdavky vo výške
11 500 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 16/2016 bolo prijaté.
Program č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
7.1 Dom kultúry (57 420 €)
7.2 Organizácia kultúrnych aktivít (16 025 €)
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7.3 Knižnica (13 530 €)
7.4 Kronika obce Makov (635 €)
7.5 Kultúrne projekty (1 500 €)
7.6 Webová stránka obce (610 €)
7.7 Obecný infokanál (695 €)
7.8 Informačný systém a propagácia (1 600 €)
7.9 Organizácia občianskych obradov (2 410 €)
7.10 Úradná tabuľa (140 €)
7.11 Partnerská obec (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
54 565 €
kapitálové výdavky : 40 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – upozorňuje, že už trikrát žiadal predloženie vyúčtovania
Petrov-Pavlovských hodov v roku 2015, doposiaľ sa tak nestalo.
Konštatuje, že v obci zvykovo pretrvávajú aktivity pre deti organizované obcou. Organizuje
ich p. Helena Pajerová, dnes však máme centrum voľného času, ktorému z rozpočtu dávame
20 000 € a stále knižnica supluje centrum voľného času. Podľa jeho názoru, tak ako sa
starosta venuje starostovaniu, účtovníčka účtovaniu, kultúrna pracovníčka by sa mala venovať
kultúre a voľnočasové aktivity v obci by malo zastrešovať centrum voľného času.
Navrhuje v rozpočte z kultúrnych aktivít znížiť sumu aspoň o 2 000 € a presunúť ich do
kapitálových výdavkov na dom kultúry. Na kultúrne aktivity máme vyčlenených 16 000 €
a pritom nám prší do domu kultúry.
(Mgr. Janka Petrovičová – konštatuje, že p. Pajerová v rámci knižnice chce mať aj kultúrne
aktivity, chce realizovať kultúrne podujatia, nemali by sme ju
v tom
brzdiť. Čo sa týka akcie Mikuláša, p. Pajerová sama ponúkla, že
organizátorom bude obec, škola participovala na programe.)
Ďalej Ing. Marián Masnica položil otázku, čo plánujú v kapitálových výdavkoch za sumu
30 000 € v dome kultúry robiť.
(p. Jozef Pavlík – každopádne musia opraviť aspoň časť strechy na budove)
Okrem iného Ing. Marián Masnica konštatuje, že základom kultúry v obci je knižnica. Chce
vedieť, v akom štádiu je elektronizácie knižnice, či je počítačový systém v knižnici
dokončený.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v rámci spracovania nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja boli distribuované do domácností dotazníky. Výsledkom
prieskumu sú rôzne očakávania občanov, medzi ktorými je aj predstava našich občanov
o novom dome kultúry.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ - navrhuje ešte sumu 4 500 €, ktorá ostáva z nájmu
z obecného lesa, presunúť na kapitálové výdavky na dom kultúry. A na tieto kapitálové
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výdavky žiada presunúť aj 5 000 € z položky opráv a údržby budovy DK a 500 € z položky
aktivít pre deti.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 7 Kultúra, propagácia Programového rozpočtu Obce Makov
pre rok 2016 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 7.1 Dom kultúry – kapitálové výdavky sa rozpočet zvyšuje zo sumy 30 000
€ na 40 000 €,
-v podprograme 7.1 Dom kultúry – bežné výdavky na opravu a údržbu budovy sa
suma 5 000 € ruší a presúva sa na kapitálové výdavky domu kultúry
-v podprograme 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít – bežné výdavky – aktivity pre deti sa
rozpočet znižuje zo sumy 2 000 € na 1 500 € a 500 € sa presúva na kapitálové výdavky
domu kultúry.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 7 „Kultúra, propagácia“ : bežné výdavky vo výške
54 565 €
kapitálové výdavky vo výške 40 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 17/2016 bolo prijaté.
Program č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska (21 651 €)
8.2 Multifunkčné ihriská (2 160 €)
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8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Detské ihriská (6 500 €)
Javornícko-Beskydská bežecká magistrála (200 €)
Turistické značenie (650 €)
Verejné osvetlenie (24 000 €)
Vianočné osvetlenie (1 900 €)
Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u Papaji – symbol
dediny (4 850 €)
8.9 Cyklochodník (0 €)
8.10 Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
49 931 €
kapitálové výdavky : 12 420 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v položke na údržbu športoviska je plánovaná suma
6 600 €. Čo stojí tak veľa?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – najväčšia položka je pieskovanie ihriska)
Čo sa týka kosenia ihriska, ako to bolo v roku 2015? Občania sa na toto pýtajú, vraj bol na
túto činnosť zamestnaný človek, boli zverejnené faktúry.
(p. Jozef Pavlík – kosil to človek vo svojom voľnom čase)
Podotýka, že ako poslanci riešia obecný majetok, tečie nám však do budov, je to naša
prvoradá povinnosť. Myslí si, že športovcom prispievajú veľkoryso neustále. Chceli bufet,
majú bufet luxusný, chceli ihrisko, majú ho také ako inde o takom iba snívajú.
Pre ŠK Javorník je navrhnutá čiastka 23 650 €. V klube majú určitý počet členov, koľko je
platiacich členov? Približne to vychádza, že obec na jedného futbalistu platí 400 € ročne.
(p. Jozef Kubinec – športový klub má 3 mládežnícke družstvá, všetci v klube robia
dobrovoľne,
klub platí iba dvoch trénerov. Počas roka 35 víkendov sa starajú o deti
a mládež bezplatne.)
V podprograme na detské ihriská je na bežné výdavky navrhnutá suma 2 500 €. Kde budú
tieto prostriedky využité? Navrhuje na detské ihriská rozpočet navýšiť.
(p. Jozef Pavlík – bolo by treba oplotenie detského ihriska v Čiernom)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – pri položke u verejného osvetlenia sú plánované
kapitálové výdavky v sume 5 000 €. Na aký účel pôjde táto suma?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – predovšetkým chcú vymeniť svietidlá v osade Vidielky,
nakoľko je tam osvetlenie veľmi slabé a ostatné budú riešiť
podľa potreby, plánujú aj osvetlenie k novému bytovému
domu.)
Prečo neboli namontované retardéry?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – požiadali ich rodiny z okolitých domov, ktorým to
prekážalo.
Namontujú ich, ale na iné miesta. Uvažujú jeden retardér
umiestniť pri detskom ihrisku v čiernom.)
42

p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – chce vedieť, či je v zmysle zákona vyúčtovanie odvozu
futbalistov na zápasy. Takisto ho zaujíma kosenie, obec predsa má zamestnancov, aj kosačku.
Navrhuje schváliť na údržbu športoviska čiastku 3 000 € a nie 6 600 €.
(p. Rastislav Holák – obecná kosačka nie je kvalitná, na ihrisku ostáva tráva)
(p. Jozef Pavlík – ihrisko sa kosí jeho súkromnou kosačkou, fakturuje tieto práce iba posledné
3 roky, dovtedy to 15 rokov robil zdarma a nikto sa ani neopýtal, či nechce
aspoň liter benzínu. Ak sa nájde niekto, kto bude ihrisko kosiť
takto kvalitne, bude tomu iba rád.)
(Ing. Stanislav Gašparík – na kvalitné kosenie treba naozaj kvalitnejšiu, lepšiu techniku, skôr
sa treba dohodnúť, či to chceme podporiť alebo nie)
Nechápe, keď cena ropy je taká aká je, prečo je taká vysoká cena za odvoz športovcov.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – je to vysúťažené, platba je na základe faktúry podľa
odjazdených kilometrov, zahrnuté je tam aj stojné, údržba
vozidla a pod.)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – v čase, keď kandidoval, vo volebnom programe mal
podporovanie komunitných činností. Vidí, že najlepšie fungujúca je futbalová komunita.
Futbal je z pohľadu Slovenska historická vec, je to súčasť slovenskej kultúry a v každej obci
je športový klub, je v tom zahrnutá široká skupina ľudí. Nie je to privilegovaná časť, ale na
zápas chodí aj 300 ľudí, a to nie je malá skupina. Ak futbal ľuďom zoberieme, neurobíme
dobre. Samozrejme výdavky nemáme malé, ale nie sú rádovo a násobne vyššie ako okolité
obce. Sporiť sa môžeme iba o tom, akú súťaž máme hrať. Máme tu tri mladé tímy, ktorí chcú
športovať, neflákajú sa, nepijú, nedrogujú, nad týmto sa treba zamyslieť, či ich chceme
podporiť.
(Ing. Alena Šupčíková – aj veriaci sú určitou komunitou, pán farár dával žiadosť na dotáciu
na
rekonštrukciu kostola, plánované opravy budú predstavovať čiastku
cca 25 000 €, pán farár žiadal 10 000 €, ale v navrhovanom rozpočte
je dotácia iba 500 €, pričom pre ŠK Javorník je dotácia 9 000 €.
Z hľadiska počtu občanov sú tieto komunity neporovnateľné.)
(vdp. Anton Sojka, kňaz – podotýka, že veriaci sú povinní prispievať na kostol, všetci, ktorí
sú
katolícky pokrstení sa majú zapájať a povinne prispievať
cirkvi)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – aké boli bežné výdavky na ŠK Javorník Makovprevádzku budovy a ihriska v roku 2015?
(Ing. Irena Valičková – v roku 2015 bola suma vo výške 22 944,69 €)
K rozpočtu pre ŠK Javorník podotýka, že športovci robia zadarmo, pred tým klobúk dole, aj
pred Zväzarmom, hasičmi, folklórnymi súbormi a pod. Robia s nadšením a zadarmo, ale
rovnakú pozornosť si zaslúžia všetci, ktorí niečo pre komunitu urobia. Celá aktivita ŠK
Javorník sa však zamerala iba na futbal a ostatné športy sú v úzadí. Možno by to bolo všetko
menej boľavé, keby sa športový klub zameral aj na iné športy.
Z prieskumu dotazníkov k PHSR vyšla napríklad aj skutočnosť, že v obci nie je žiaden šport
pre ženy.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ešte v časoch, keď bol aktívnym športovcom, dal ponuku,
že
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tí, ktorí budú viesť lyžiarsky alebo bežecký kurz, budú mať
zdarma, vrátane ich detí, vlek. Prekvapilo ho, že sa
neprihlásil
nikto a toto nadšenie ho rýchlo prešlo. Nemôže predsa nútiť
ľudí k aktivitám, keď o to nemajú záujem. )
(Ing. Alena Šupčíková – v obci fungovala zumba, ženy si platili prenájom telocvične,
dokonca
aj cvičiteľky. Sami si zháňali cvičiteľky, nikto ich však nepodporil,
ženy ani nenapadlo pýtať si dokonca dotáciu na tento šport.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ŠK Javorník, zvlášť futbal je pálčivá téma rozpočtu.
V obci sa hrá futbal žiakov, dorastu a mužov, obec to stojí cca 31 000 €. Máme kultúru,
knižnicu, robia sa hody, vianočný jarmok, čo obec stojí 60 000 €. Ďalej je v obci školský klub
detí, centrum voľného času, kde vynakladáme ďalšie prostriedky. Dedina je dedinou, keď je
tam starosta, farár, škola, lekár.... Teraz schvaľujeme rozpočet pre ŠK Javorník na prevádzku
budovy a ihrisko. Súhlasí s predloženým rozpočtom za podmienky, že už do konca roka
nebudú z rozpočtu obce pýtať žiadne peniaze. Zároveň požaduje, aby sa urobila zmluva medzi
Obcou Makov a ŠK Javorník na prenájom priestorov a ihriska alebo zrealizovať športový
klub obecný. Žiada tieto veci konečne usporiadať za účasti obecnej právničky.
Rastislav Holák – navrhuje dať do správy ŠK Javorník Makov aj multifunkčné ihrisko
v Čiernom a tým pádom spojiť rozpočty.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 8 Prostredie pre život Programového rozpočtu Obce Makov
pre rok 2016 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská – bežné výdavky sa
suma znižuje zo sumy 23 231 € na sumu 21 231 €,
-v podprograme 8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská – bežné výdavky –
údržba športoviska sa rozpočet znižuje zo sumy
6 600 € na 4 600 € a 2 000 € sa presúva na
kapitálové výdavky detských ihrísk.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 8 „Prostredie pre život“ : bežné výdavky vo výške
49 931 €
kapitálové výdavky vo výške 12 420 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 18/2016 bolo prijaté.
Za pôvodný návrh rozpočtu programu č. 8 Prostredie pre život, predloženého starostom obce,
p. Martinom Pavlíkom, poslanci hlasovali nasledovne:

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík

Proti :

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

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh nebol schválený.
Program č. 9: BÝVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
9.1 BD Makov – Čierne 17 (21 980 €)
9.2 Bytovka Makov – Trojačka č. 58 (560 €)
9.3 Investičná bytová výstavba (92 500 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
20 040 €
kapitálové výdavky : 95 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – na čo plánujú použiť kapitálové výdavky
v podprograme 9.1 BD Makov-Čierne 17? Určite nebude súhlasiť s výstavbou parkoviska
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – sú to peniaze z fondu opráv, je tam veľa možností,
čo je potrebné urobiť)
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(p. Martin Pavlík, starosta obce – nájomcovia chcú odvodniť pivnice)
(Mgr. Janka Petrovičová – mal by sa tam urobiť pre ľudí lepší komfort bývania,
predovšetkým treba doriešiť skladovacie priestory, odvodnenie
pivníc, nejaké základné opravy a pod.)
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – ráta s v podprograme 9.2 Bytovka Makov-Trojačka č.
58 s oplotením?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – áno, môže sa to oplotiť)
(Mgr. Janka Petrovičová – priveďme im do bytovky na Trojačke aspoň vodu do dvora)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – žiada predložiť zúčtovanie, odovzdávací a preberací
protokol k stavbám: Bytový dom Štandard 210, Technická vybavenosť k bytovému domu
Štandard 210, Dažďová kanalizácia k ZŠ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 9 „Bývanie“ : bežné výdavky vo výške
20 040 €
kapitálové výdavky vo výške 95 000€.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 19/2016 bolo prijaté.
Program č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
10.1 Zariadenie pre seniorov (466 820 €)
10.2 Útulok – Makov č. 122 (9 210 €)
10.3 Opatrovateľská služba v byte občana (35 937 €)
10.4 Rozvoz stravy a prepravná služba (4 651 €)
10.5 Menšie obecné služby (16 925 €)
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10.6 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi (4 218 €)
10.7 Zdravotné stredisko, lekári (10 400 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
488 161 €
kapitálové výdavky : 60 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v podprograme 10.1 Zariadenie pre seniorov sú
navrhnuté kapitálové výdavky vo výške 52 000 €. Žiada špecifikovať účel použitia priamo do
dokumentu programového rozpočtu.
(p. Jozef Pavlík – v zariadení pre seniorov zateká, rekonštruovať chcú kúpeľne a WC klientov
a vybudovať prístrešok pre autá za budovou ZpS.)
(Ing. Marián Masnica – v zariadení pre seniorov je pripravený projekt rekonštrukcie kúpeľní
a nadstavbu výťahu. Konštatuje, že za starostovania ho nikto
neinformoval o skutočnosti, že do budovy zateká. Ak neuvažujú
s výstavbou výťahu, mali by zamestnancom zakúpiť zariadenie na
zvážanie imobilných ľudí.)
Ing. Alena Šupčíková podotýka, že by sme mali uvažovať, kde je strecha potrebnejšia, či nie
v dome kultúry, či je potrebnejší prístrešok pre autá alebo dom kultúry.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – opatrovateľská služba v byte občana je ako poriešená?
(Ing. Irena Valičková – rozpočet je plánovaný na 4 opatrovateľky. Obec sa zapojila do
projektu, ak budeme úspešní, náklady budú kryté projektom na 2 -3
opatrovateľky, navýši sa tým príjmová časť rozpočtu.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v obci v časti Kopanice žije rodina, ktorá sa stará
o školopovinné dieťa – Štrkáčovú. Má vedomosť, že žijú vo veľmi zlých podmienkach,
navrhuje nájsť cestu rodine pomôcť, aby sa zlepšila ich kvalita života.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – s p. Krškovou, ktorá sa o dieťa stará, komunikoval osobne.
Nežiadala nič, je zamestnaná, síce žijú skromne, nemyslí si
však, že ide o rodinu v akútnom stave.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v podprograme 10.7 Zdravotné stredisko, lekári je
naplánovaná suma 5 500 € na kapitálové výdavky. Zároveň v bode 2 je napísané, že finančné
prostriedky na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 4 000 € budú určené podľa
uváženia poslancov OZ. Čo sa teda za peniaze plánuje urobiť?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – zrekonštruovali sa tam priestory pre n.f. Makové zrnká na
posilňovňu)
(Ing. Alena Šupčíková – treba dať informáciu občanom, že v budove zdravotného strediska je
zriadená posilňovňa, občania majú možnosť využívať ju dovtedy,
pokiaľ neprejaví záujem o priestory lekár.)
(Ing. Marián Masnica – žiada pripraviť nájomnú zmluvu s n.f. Makové
zrnká v spolupráci s obecnou právničkou.)
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: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 10 „Sociálne a zdravotné služby“ : bežné výdavky vo výške
488 161 €
kapitálové výdavky vo výške 60 000 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 20/2016 bolo prijaté.
Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
11.1 Vzdelávanie zamestnancov obce ( 1 600 €)
11.2 Správa obce (170 124 €)
11.2.1 Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií (2 200 €)
11.2.2 Správa CHP Makov (5 495 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
159 419 €
kapitálové výdavky : 20 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 14-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Irena Valičková, rozpočtárka a účtovníčka obce – prečítala žiadosť farnosti v Makove,
kde p. farár Mgr. Marek Kotlárik žiada o dotáciu vo výške 10 000 €. Pán farár má úmysel
zreštaurovať kostolnú vežu, vymeniť na nej strešnú krytinu za medenú alebo titán-zinkovú,
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urobiť rekonštrukciu a konzervačný náter drevených častí krovu kostolnej veže, vykonať
vonkajší náter fasády veže, vymeniť okná na veži, zrealizovať generálnu opravu zvonov
a obnoviť vonkajší náter prednej časti kostola. Táto údržba kostola bude mimoriadne finančne
náročná a v súčasnosti odhadujú predbežný rozpočet potrebných prác na sumu 30 000 €. Pán
farár podotýka, že bežné výdavky na zabezpečenie chodu farnosti a pastoračného centra sa
mu darí pokryť vďaka milodarom veriacich, avšak väčšie opravy a údržba budovy kostola sú
nad ich možnosti. Časť finančných prostriedkov sa im podarilo získať aj vďaka darom od
občanov a z výťažkov z farských plesov, avšak táto čiastka je nepostačujúca.
(Ing. Stanislav Gašparík – na poďakovaní na konci roka pán farár Mgr. Marek Kotlárik
informoval veriacich, že počas roka vyzbieral na milodaroch
a zbierkach sumu 18 000 €, predchádzajúci farár Mgr. Hluzák toto
nikdy nepriznal a vždy ešte pýtal na elektriku. Cirkev má
peniaze zo zbierok a v Makove vôbec nemá farnosť málo peňazí,
sme dosť veľká obec. Nepáči sa mu postup cirkvi v rôznych
veciach,
napr. ani vyrúbanie stromov okolo kostolov s odôvodnením, že sú
zhnité, lipy vôbec zhnité neboli. )
(Ing. Alena Šupčíková – zbierky v kostole Ing. Gašparík pochopil zle, uvedená suma sa
vybrala,
avšak všetko pán farár odvádza, za minulý rok mu zostala čiastka
8 000
€. Podotýka, že farári vo farnostiach nedostávajú peniaze žiadne,
pritom výlety pre deti, ktoré organizuje pán farár tiež niečo stoja.
Samozrejme sú kňazi takisto manažérmi, no niekto dokáže získať
peňazí viac, niekto menej. Pre porovnanie navrhujeme 500 € na
farnosť a napríklad Makovanke 700 €, je to veľký nepomer, veď
kostol
je pre nás všetkých. Minulý rok sme farnosti tiež schválili iba 500 €.)
(Mgr. Janka Petrovičová – obec by mohla pomôcť farnosti aj tým spôsobom, že by pomohla
vypracovať pre farnosť nejaký grant. Čo sa týka dotácií, sú veľmi
rozdielne, dá s povedať, že od 0 € po 9 000 €. Dáva preto návrh na
komisiu spracovať nejaké pravidlá pre prideľovanie dotácií,
vychádzať možno aj z aktivít jednotlivých organizácií
plánovaných počas roka. Treba o takejto možnosti do budúcna
uvažovať a komunikovať s ľuďmi jednotlivých spoločenstiev.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – čo sa týka kostola, navrhuje počkať na zbierku , koľko pán
farár vyzbiera od veriacich a potom sa môžeme v priebehu roka
k rozpočtu vrátiť a dotáciu upraviť.)
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – konštatuje, že zvony vo veži sú naozaj v havarijnom
stave, treba ich zrekonštruovať. Navrhuje z podprogramu 12.6 Dotácia pre ŠK Javorník
presunúť 5 000 € do podprogramu 12. 1 Dotácia na Rímskokatolícku farnosť Makov. Taktiež
navrhuje pridať 400 € do podprogramu 12.3 Dotácia ZO SZŤP a ZPCCH. Farnosť v obci je
tiež veľká komunita a pre ŠK Javorník sme už schválili 23 000 €.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – podotýka, že 7 070 € ich stáli iba rozhodcovia, kde sú ešte
žiacki tréneri, v takom prípade by boli 2 000 € v mínuse)
(Ing. Alena Šupčíková – futbalisti predsa môžu organizovať tak akcie ako organizuje farnosť
ples a získajú peniaze na činnosť. Ako je možné, že farský ples má
prebytok a futbalisti, keď organizujú zábavu, sú v strate? Navrhuje
z prebytku rozpočtu pre rok 2016 presunúť 2 500 € na dotáciu pre
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farnosť Makov.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – podotýka, že v roku 2015 bola dotácia pre ŠK Javorník
7 000 €, pre tento rok je 9 000 €.
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – aj ZO SZŤP a ZPCCH žiadali vyššiu dotáciu o 400 €.
Dôvodom je tohtoročná prehliadka folklórnych súborov v obci Makov, kde sa prehliadky
zúčastní 15 – 17 súborov. Taktiež ako základná organizácia má 140 členov, majú 20. výročie
vzniku, plánujú počas roka 15 aktivít, patrí k nim aj folklórna skupina Makovský prameň.
Nikdy veľa nežiadali, ani o odpustenie platieb, daní a pod.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – pri organizovaní prehliadky súborov im bude obec
nápomocná, môžu napríklad zabezpečiť občerstvenie)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 12 Podpora všeobecne prospešných služieb Programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2016 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 12.1 Rímskokatolícka farnosť Makov – bežné výdavky sa suma zvyšuje
zo sumy 500 € € na sumu 3 000 €, pričom navýšenie o 2 500 € sa
presúva z prebytku rozpočtu.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 12 „Podpora všeobecne prospešných služieb“:
bežné výdavky vo výške 15 700 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová
nikto
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Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 21/2016 bolo prijaté.
Ďalej sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali finančnými operáciami rozpočtu vo
výdavkovej časti, v ktorých sú zahrnuté splátky úverov, a to zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ, splátka ŠFRB – nový úver
pre BD.
Na záver programu č. 14 dal starosta obce hlasovať o Programovom rozpočte Obce Makov
pre rok 2016 ako celku.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2016 nasledovne:
- príjmová časť: 1 861 006 €, z toho: bežné príjmy:
1 574 253 €
kapitálové príjmy:
30 000 €
finančné operácie: 256 753 €
-výdavková časť: 1 860 780 €, z toho: bežné výdavky: 1 522 510 €
kapitálové výdavky:310 920 €
finančné operácie: 27 350 €
- prebytok: 226 €.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
návrh programového rozpočtu Obce Makov pre roky 2017-2018.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík,
Katarína Lučanová, 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. 23/2016 bolo prijaté.
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15. DISKUSIA
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – trvá na tom, keďže sa k faktúre za káblovku
prikladalo aj uznesenie o hlasovaní, aby konatelia spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV
spol. s r. o. uverejnili krátke jednoznačné vyjadrenie k zvýšeniu poplatku za káblový
distribučný systém a uviedli všetko na pravú mieru. Chce, aby bol zverejnený pôvodný návrh,
ktorý bol navrhnutý konateľmi na zvýšenie o 10 €, tento návrh neprešiel, a preto bol
schválený znížený návrh. Bolo to nefér a nenormálne riešenie, hoci práve ona bola proti
nenormálnemu zvýšeniu, žiada občanom vysvetliť presne, ako to bolo.
Pri rekonštrukcii chodníka ku Chate Makov sa teba vyvarovať chýb pri výstavbe. Obrubník
treba spustiť čo najnižšie, nedvíhať do výšky, je to škaredé a nepraktické a nebezpečné aj
preto, lebo ak napríklad prepravná služba vezie niekomu tovar, musí zostať s autom plne na
komunikácii, nemôžu vyjsť ani trochu na chodník, a tým zavadzia cestnej premávke.
Je sklamaná, že v knižnici stále nie je naplnený elektronický knižničný fond.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – sme turistickou oblasťou, navrhuje osloviť
Vodohospodársky podnik, Povodie Váhu, aby vyčistili splavy rieky Kysuca.
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – občania sa sťažujú, že niekedy dlho čakajú na vybavenie
z dôvodu, že lekárka uprednostňuje sestričku zo zariadenia pre seniorov, ktorá chodí klientom
predpisovať lieky.
Ďalej občania žiadajú zverejňovať zvukový záznam zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – akú filozofiu má vedenie obce k realizáciám investícií
v obci?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – bežné opravy, kúpeľne v zariadení pre seniorov,
interiérové investície a pod. si budú realizovať sami, avšak
väčšie stavebné úpravy, ako napr. chodník a strecha na
dome
kultúry budú súťažiť.)
(Ing. Stanislav Gašparík – podotýka, že pri súťažiach na rôzne investičné zámery treba od
firiem
žiadať, aby aspoň čestným vyhlásením potvrdili, že to budú robiť
vlastnými zamestnancami.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – poslanci od agentúry obdržali výsledky prieskumu
k PHSR a strategický návrh, do ktorého budú môcť ešte vstupovať a meniť ho. Očakáva ale,
že z agentúry prídu a výsledky so strategickým zámerom odprezentujú.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu nepristúpilo a k bodu programu č.
15 – DISKUSIA uznesenie nebolo prijaté.
16. NÁVRH NA UZNESENIE
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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 1 –23/2016.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
17. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi

poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce p. Martin Pavlík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 19.30 hod.

Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ

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

Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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