ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 11. februára 20115
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
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Zuzana Kubačková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Mgr. Eva Olšovská, účtovníčka ZŠ s MŠ
Ing. Irena Valičková, účtovníčka obce
Milan Nemec, člen DHZ obce
Viktor Židek, veliteľ DHZ obce

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 9 poslancov, z celkového počtu 9, čo je 100% ná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ požiadala o doplnenie programu OZ o nasledovné body:
- Návrh na zrušenie uznesenia č. 109/2012, bod A zo dňa 15.08.2012 a uznesenia č. 147/2013,
bod B zo dňa 06.11.2013
- Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
Účelom dnešného rokovania OZ je predovšetkým schválenie programového rozpočtu Obce
Makov pre rok 2015.
2. SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, 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. Jozef Pavlík, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice, p. Rastislava
Gajdoša, Ing. Stanislava Gašparíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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 11. 02. 2015:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva,
- Ing. Stanislava Gašparíka, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 11.02.2015:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 11.02.2015:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu
rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove

5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 109/2012, bod A zo dňa 15.08.2012 a uznesenia č. 147/2013,
bod B zo dňa 06.11.2013
6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
7. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Schválenie prenájmu pozemkov poľovníckym združeniam
B/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/10 v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom
C/ Vysporiadanie prístupového chodníka a lávky k brestu v rámci projektu „Zatraktívnenie symbolu
dediny, vytvorenie turisticky zaujímavého miesta Brest u Papaji“
D/ Schválenie zámeru na prenájom pozemkov CKN 5201/8 a CKN 5201/9 v časti Makov-ČierneBelone
8. Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ Makov, rozp. org. pre rok 2015
9. Schválenie plánu nákladov a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. pre rok 2015
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu Obce Makov pre rok 2015
11. Schválenie programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014
13. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiac január 2015
14. Schválenie vstupu Obce Makov do miestnej akčnej skupiny MAS Bytčiansko, o.z.
15. Rôzne :
A/ Schválenie VZN o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
B/ Žiadosť DHZ obce Makov na výstavbu novej hasičskej zbrojnice
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16. Návrh na uznesenie
17. Záver

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 11/2015 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 62/2014, bod B – bezbariérový vstup na poštu - úloha v riešení
- uznesenie č. 109/2014, bod B - architektonická súťaž na návrh rozhľadne bola uzatvorená zmluva o dielo s Ing. Stanislavom Mikovčákom,
návrhy architektonických podôb však poslancov nezaujali,
prioritou rozhľadne je vzhľad, preto obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, aby sa vypísala súťaž na predloženie štúdie rozhľadne
a ktorý návrh bude úspešný, bude odmenený sumou 500 €. S Ing.
Stanislavom Mikovčákom mali jednanie, pripraví ďalšie nové
architektonické návrhy, taktiež sa súťaž posunie do ZŠ. Išlo by
o rozhľadňu postavenú na konci lyžiarskeho vleku SKI, je to však
v k.ú. Petrovice.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 3:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – upozorňuje na skutočnosť, že pri stavebnom povolení
môže dôjsť k problému, nakoľko zo skúsenosti pri výstavbe prístrešku na Kasárňach vie, že pokiaľ
ide o stavbu v lese, Lesy SR nemôžu dať k tomuto povolenie, vyslovene im to zakazujú interné
predpisy.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – myslí si, že s Lesmi SR dôjde k zhode, v takomto prípade by
nemohla byť rozhľadňa postavená nikde)
(p. Jozef Pavlík, zástupca obce – vedenie Obce Petrovice súhlasí s postavením rozhľadne na ich
území a konštatuje, že s Lesmi SR rokoval aj pri výstavbe
lyžiarskeho vleku, nevidí v tom žiaden problém)
(Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – ak už sú vypracované nejaké štúdie rozhľadne, mali by
sa návrhy zverejniť na káblovke a webe, aby sa aj samotní občania
mohli rozhodnúť, aký typ rozhľadne uprednostňujú a nie aby
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o tom rozhodlo 9 poslancov. Je pravda, že v konečnom dôsledku
budú rozhodovať poslanci, avšak bude sa jej ľahšie rozhodovať,
keď bude vedieť, že štúdiu rozhľadne odobrili aj občania)
(p. Jozef Pavlík – súťaž na predloženie architektonickej štúdie
rozhľade pôjde širšej verejnosti, čiže žiaci, študenti,
občania predložia návrhy a až potom o víťaznom
návrhu rozhodnú poslanci)
(Ing. Alena Šupčíková – je to dobrá myšlienka, bolo by dobre
zrealizovať na webovej stránke prieskum, či ľudia
vôbec chcú rozhľadňu a ak áno, akú)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – mohol by sa dať návrh na výstavbu rozhľadne aj v inej
lokalite, nemusí to byť práve na konci vleku
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ- lokalita nebola vybratá náhodne, je to turisticky vhodné miesto,
rozhľad je tam výborný a pokiaľ ide o stavebné povolenie, ide
o bežné veci každého investičného procesu. Podotýka, že na
projekt tejto rozhľadne prispela Organizácia cestovného ruchu
Kysuce sumou 1600 €.
Pán poslanec chce vedieť, či p. starosta zmluvu s Ing.
Stanislavom Mikovčákom vypovie.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – zmluva nebude
vypovedaná, zmluvný vzťah sa dodrží, vrátane
podmienok)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – keď sa realizuje štúdia, mal by byť predložený aj rozpočet, aby
sa vedelo, koľko stavba bude stáť.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – až keď sa štúdia schváli, potom sa dá spracovať
projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu a následne sa
bude rozhodovať o ďalších krokoch)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ - s touto myšlienkou rozhľadne sa nikdy nestotožnila
a zaujíma ju, ak výstavbu obec nebude financovať, prečo
by vôbec mala obec financovať projektovú dokumentáciu,
nech si predsa investor rozhľadňu postaví podľa svojho
vkusu a financuje si aj celý projekt. Ak by sa aj išlo cez
nejaký grant z EÚ, ako sa tu spomínalo, aj tak musí obec
znášať určitú spoluúčasť a tá môže byť značne vysoká.
Súhlasí preto s návrhom p. Rastislava Gajdoša, aby bol
spracovaný a predložený aj rozpočet rozhľadne.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – žiada v zmysle zákona naplniť rozsah poverenia zástupcu
starostu obce, písomne zástupcu starostu obce poveriť a toto zverejniť občanom, aj poslancom OZ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
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správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 12/2015 bolo prijaté.
4. ZÁSADY ODMEŇOVANIA ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE A POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MAKOVE
Podľa § 11, ods. 4, písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov.
V predošlom volebnom období boli schválené Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov
Obecného zastupiteľstva v Makove s účinnosťou od 02.02.2011.
Pre volebné obdobie 2014-2018 je predložený nový návrh Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Makove, zástupcu starostu obce a členov komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom. Informoval o ňom p. Martin Pavlík, starosta obce.
Odmena pre zástupcu starostu obce sa nemení, zostáva 166 €/mesačne, taktiež pri odmenách pre
komisie zostáva výška odmeny 100 € ročne na jednu komisiu. Pri odmenách pre poslancov
OZ navrhuje odmenu 20 za 1 rokovanie obecného zastupiteľstva.
Čo sa týka komisií, v minulosti komisie boli zriadené, avšak nepracovali tak, ako by mali,
nefungovali, až na nejaké výnimky. Osobne preto prínos týchto komisií nevidí, ak áno, možno
kultúrna by mala opodstatnenie. Je to však na poslancoch, ako o tomto rozhodnú.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – nikdy vo funkcii poslanca nešlo o zárobkovú činnosť, má
však obavy, že ak budú rokovať cca 10 hodín, aby ich niekto z inštitúcie nenapadol, že nebudú mať
ani minimálnu mzdu.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – možno je to jeho neobjektívny pohľad, no poslanci by mali
pracovať zdarma)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – konštatuje, že vo volebnom období, keď bol zástupcom
starostu ešte pred Ing. Alenou Šupčíkovou, nedostával ako
zástupca odmenu vôbec)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – malo by sa pracovať v súlade s predpismi a Zásady
odmeňovania by oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenila.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – odmeňovanie je vždy citlivou otázkou. Obec má dva orgány –
starostu obce a obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór orgány kontroluje, tak to bolo nastavené aj
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v minulosti. V predchádzajúcom volebnom období bola v zásadách odmeňovania odmena
poslancov vo výške 2,2 násobku priemernej hodinovej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok za
každú hodinu skutočne vykonanej práce v orgánoch Obecného zastupiteľstva v Makove.
V zákone sa však zmenil koeficient na 1,98 násobok. Navrhuje ponechať odmeňovanie poslancov
pôvodné, iba so zmeneným koeficientom 1,98.
Pán starosta navrhuje 20 € na 1 obecné zastupiteľstvo, keďže predpokladá, že rokovania budú raz
za dva mesiace, bolo by to iba 10 € mesačne.
Je pravda, že je potrebné šetriť, dosť sa už šetrí dokonca aj na materiáloch pre poslancov OZ.
V minulosti sa celý materiál kopíroval a každému sa materiály k bodom programu doručoval
v písomnej podobe. Dnes sa všetko zasiela elektronickou poštou.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia, predložený Ing. Mariánom Masnicom, poslancom OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove, zástupcu starostu obce
a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, s účinnosťou od 11.02.2015.
Odmena poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove bude vyplácaná vo výške 1,98 násobku
priemernej hodinovej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej podľa údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok za každú hodinu skutočne vykonanej
práce v orgáne Obecného zastupiteľstva v Makove.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 13/2015 bolo prijaté.
5. NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA č. 109/2012, BOD „ A“ ZO DŇA 15.08.2012 A
UZNESENIA č. 147/2013, BOD „B“ ZO DŇA 06.11.2013
K bodu predložila dôvodovú správu Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Makove dňa 15.08.2012 schválilo uznesenie č. 109/2012, bod A
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v nasledovnom znení:
OZ v Makove schvaľuje
za prebytočný majetok Obce Makov:
- parcelu CKN 328/1 o výmere 1121 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Makov,
zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavbu súpisné číslo 247 –Požiarna zbrojnica, postavenú na parcele CKN 328/1 v katastrálnom
území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca.
Dňa 06.11.2013 Obecné zastupiteľstvo v Makove schválilo uznesenie č. 14/2013, bod B
v nasledovnom znení:
OZ v Makove schvaľuje
zámer na odpredaj prebytočného majetku – nehnuteľností Obce Makov:
- parcela CKN 328/1 o výmere 1121 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Makov,
zapísaná na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavba súpisné číslo 247 –Požiarna zbrojnica, postavená na parcele CKN 328/1 v katastrálnom
území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca.
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obci Makov sa nepodarilo odpredať tento majetok formou verejnej
obchodnej súťaže.
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený majetok je neustále využívaný Obcou Makov, prípadne
spoločnosťou Vodohospodár Makov spol. s r. o., ktorej je Obec Makov jediným zakladateľom,
nemožno v tomto prípade hovoriť o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti tohto majetku.
Zároveň konštatuje, že má informáciu z výročnej schôdze DHZ, kde členovia DHZ nesúhlasili
s odpredajom.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – Ing. Stanislav Mikovčák ho opäť upozornil na skutočnosť, že
ak budovu nezbúrame, v prípade nešťastia bude niekto niesť za to zodpovednosť , a to bude starosta
obce.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podotýka, že bolo prijaté uznesenie, že sa zbúra veža, ktorá je
v nevyhovujúcom stave a kvôli nej je zlá statika budovy, upozorňuje, že na návrh p. Jozefa Pavlíka sa
práve toto uznesenie o zbúraní veže na budove hasičskej cisterny zrušilo.
Chce, aby hasičskú zbrojnicu využívala obec, konkrétne spoločnosť Vodohospodár Makov spol.s r.o.,
stavia sa predsa bytový dom pri škole, treba uskladňovať materiál, zastáva preto názor, že budova nie
je prebytočná.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – konštatuje, že návrh na odpredaj bývalej hasičskej zbrojnice
nedal on, ale bývalý starosta, Ing. Marián Masnica. To, že je budova v havarijnom stave, mali od
projektanta, usúdili preto, že sa teda budova odpredá.
Je treba pozerať dopredu, na celé volebné obdobie. Ak ju hasiči nechcú, nech ju má obec, avšak toto
nie je prioritou, budova je vhodná iba tak na uskladnenie štrku, nedá sa tam zaparkovať traktor, ani
vlečka, ani ostatné zariadenia. Musíme si predovšetkým určiť, na čo bude obec budovu využívať,
nevidí ale dôvod vlastniť budovu, nemôžeme držať všetky obecné budovy, je potrebné investovať do
opráv domu kultúry, bytového domu v Čiernom, sú to budovy dôležitejšie, zateká do nich.
Ďalším problémom je, že ak na liste vlastníctva máme budovu definovanú ako hasičskú zbrojnicu
a obec by chcela z EÚ stavať novú hasičskú zbrojnicu, nemuseli by nám projekt schváliť, keď hasičskú
zbrojnicu máme.
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(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – nevidí dôvod, aby sa nevyužila zmena názvu stavby na liste
vlastníctva v súvislosti so zmenou účelu užívania stavby)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – podporuje zrušenie uznesenia, už i z dôvodu, že pozemok
v schválených uzneseniach nie je totožný so skutkovým stavom, nakoľko sa tam realizoval
geometrický plán a číslo parcely pri budove hasičskej zbrojnice je iné.
Každopádne vedenie obce musí vedieť, čo chce, vežu treba zhodiť a ostatné je využiteľné, či už na
parkovanie obecnej techniky, resp. na využitie iného zámeru.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – Vodohospodár Makov spol.s r.o. je obecný podnik,
potrebujú priestory na uskladnenie techniky, resp. materiálu pri výstavbe bytového domu, treba do
budúcna rozhodnúť tak, aby to bolo v prospech obce.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – nevie, či má zmysel hlasovať, veď ak uznesenia nezrušíme,
odpredaj sa nezruší. Myslí si, že všetko so všetkým súvisí, je pre neho problém stotožniť sa a hlasovať.
(Ing. Alena Šupčíková – opätovne podotýka, že uznesenie nekorešponduje so zákonom, pretože
majetok nie je prebytočný, keďže sa využíva a ďalšou vecou je, že nesúhlasí
ani číslo pozemku)
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – treba urobiť strategické rozhodnutie, chce, aby ekonomika obce, aj
firmy Vodohospodár Makov spol. s r. o. bola naozaj dobrá, navrhuje uznesenia nerušiť.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – stratégiu uskladnenia techniky firmy Vodohospodár Makov spol.
s r. o. už v minulosti mali, chceli mať priestory na bývalej colnici, avšak nehnuteľnosti predali.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia, predložený Ing. Alenou Šupčíkovou, poslankyňou OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ r u š í
nasledovné uznesenie č. 109/2012, bod A zo dňa 15.08.2012:
OZ v Makove schvaľuje
za prebytočný majetok Obce Makov:
- parcelu CKN 328/1 o výmere 1121 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Makov,
zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavbu súpisné číslo 247 –Požiarna zbrojnica, postavenú na parcele CKN 328/1 v katastrálnom
území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca.
B/ r u š í
nasledovné uznesenie č. 147/2013, bod a zo dňa 06.11.2013:
OZ v Makove schvaľuje
zámer na odpredaj prebytočného majetku – nehnuteľností Obce Makov:
- parcela CKN 328/1 o výmere 1121 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Makov,
zapísaná na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavba súpisné číslo 247 –Požiarna zbrojnica, postavená na parcele CKN 328/1 v katastrálnom
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území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca.
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obci Makov sa nepodarilo odpredať tento majetok formou
verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Jozef Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 14/2015 bolo prijaté.
6. NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva predložila Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa
OZ.
Obecné zastupiteľstvo má záujem rešpektovať názor občanov pri plnení svojich úloh. Zriadenie
komisií, v ktorých budú pracovať viacerí odborníci na danú oblasť môže pri vhodnej spolupráci
predstavovať významný prínos pre obec Makov.
Navrhuje, aby sa komisie zriadili, ale aby neboli založené na oficiálnych pozvánkach
a zápisniciach. Aby boli ako poradný orgán, predovšetkým starostovi, záleží však na starostovi, či
bude pomoc potrebovať.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
p. Martin Pavlík, starosta obce – zo skúseností vidí priestor možno pre komisiu kultúrnu, dovolí si
tvrdiť, že ostatné boli zbytočné. Samozrejme rešpektuje názor ľudí a ak bude potrebovať názor,
resp. pomoc v odborných veciach, vhodné konkrétne osoby osloví.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – musí povedať, že ako komisia sociálna, školstva, kultúry
a športu riešili rôzne sociálne situácie, zasadali aj pri tvorbe programu Petro-Pavlovských hodoch,
Vianočnom jarmoku a pod. Myslí si, že boli starostovi prínosom.
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – pripája sa k návrhu zriadiť komisie, ak budú v komisiách aj
nejakí odborníci, lepšie by sa im na základe ich odborných stanovísk hlasovalo.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – za finančnú komisiu môže povedať, že pracovali
a starostovi pomáhali aj jednotlivo. Nie vždy a všetko sa však dostali až na obecné zastupiteľstvo.
Technicky to nedokázalo fungovať , keďže sa stávalo, že návrhy uznesení a materiál na OZ sa im
dostali niekedy dva dni pred rokovaním OZ, nemali kedy vopred zasadať a vyjadriť sa. Ak komisia
nedostane od starostu podnet, komisia nemá čo riešiť.
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Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v komisii nemusia byť iba členovia obecného
zastupiteľstva, mali by tam byť aj odborníci z radov občanov, každopádne treba zvážiť, koľko
komisií je v obci potrebných. Možno by stačili dve – stavebná a kultúrna?
(p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – ak komisia má plniť funkciu, akú má, dve komisie sú
málo, je to dosť široký záber.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – zmysel v zriadení komisií vidí, ale iba ak ľudia chcú pracovať.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia, predložený Ing. Alenou Šupčíkovou, poslankyňou OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e zriadenie
a)
b)
c)
d)

komisie pre oblasť financií a správy majetku obce
komisie pre sociálnu zdravotnú oblasť
komisie pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry
komisie pre školstvo, kultúru a šport.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Jozef Pavlík, Ing. Stanislav Gašparík

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Janka Petrovičová

Za návrh p. Jozefa Pavlíka, zástupcu starostu obce, aby boli zriadené dve komisie, a to:
- komisia pre oblasť financií, správy majetku obce, výstavby, dopravy a infraštruktúry
- komisia pre sociálnu a zdravotnú oblasť, školstvo, kultúru a šport, poslanci OZ hlasovali
nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

:

Jozef Pavlík, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Janka Petrovičová

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Katarína Lučanová, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Ing. Marián Masnica, Anna Zajacová

Za
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Ďalšie návrhy uznesenia k bodu programu č. 6:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
B/ s ch v a ľ u j e,
že počet členov jednotlivých komisií Obecného zastupiteľstva v Makove si v zmysle Štatútu Obce
Makov určí predseda komisie v rozpätí od 5 do 7 členov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Obecné zastupiteľstvo v Makove
C/ v o l í
- predsedu komisie pre oblasť financií a správy majetku obce p. Jozefa Pavlíka, zástupcu starostu
- predsedu komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť Mgr. Evu Ježíkovú, poslankyňu OZ
- predsedu komisie pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry Ing. Stanislava Gašparíka,
poslanca OZ
- predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport Mgr. Janku Petrovičovú.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Obecné zastupiteľstvo v Makove
D/ u k l a d á
predsedom jednotlivých komisií do najbližšieho zasadnutia OZ v Makove navrhnúť členov komisie
z radov poslancov, ako aj z radov občanov.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 15/2015, pod bodom A – D bolo prijaté.
7. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
7.A/ Schválenie prenájmu pozemkov poľovníckym združeniam
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
V roku 2013 poľovné spolky požiadali o prenájom pozemkov na výkon poľovníctva, nakoľko
platná zmluva o prenájme pozemkov mala končiť 31. 12. 2013.
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 145/2013 zo dňa 06. 11. 2013 bol schválený
prípad hodný osobitného zreteľa pre prenájom pozemkov poľovným združeniam, a to na dobu
určitú 15 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2014.
Do roku 2013 v Makove oficiálne existovalo jedno poľovné združenie Poľovný spolok Kysučné.
Rozhodnutiami Okresného úradu Čadca, pozemkovým a lesným odborom v roku 2014 bol poľovný
revír v k. ú. Makov rozdelený na dve poľovné oblasti Poľovný spolok Kysučné Makov
a Poľovnícke združenie Poľana.
Nakoľko rozhodnutie Okresného úradu Čadca nadobudlo právoplatnosť, navrhujeme schváliť
prenájom pozemkov poľovným združeniam.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č.7/A:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – doporučuje starostovi obce do uznesenia doplniť pozemky,
o ktoré sa v prenájme jedná.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom pozemku EKN 2292 trvalé trávne porasty v osade Buková o výmere cca 29 ha z dôvodu
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hodného osobitného zreteľa Poľovnému združeniu Poľana Makov, ktorý spočíva vo výkone práv
poľovníctva na dobu 15 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2028.
Výška nájomného je 1,10 €/1 ha, čo pri výmere 29 ha predstavuje ročný nájom 31,90 €.
Nájomné je splatné vždy do 15.02. bežného roka.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
145/2013 zo dňa 06. 11. 2013, a to celkom deviatimi poslancami z celkového počtu deväť
prítomných poslancov.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli, ako i na obecnej
webovej stránke www.makov.sk.
B/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nasledovných pozemkov:
EKN 2745/101 lesné pozemky, EKN 2745/102 lesné pozemky, EKN 2745/103 lesné pozemky,
EKN 2745/104 lesné pozemky, EKN 2745/106 lesné pozemky, EKN 2745/107 lesné pozemky,
EKN 4432 lesné pozemky,
v časti obce Kopanice o výmere cca 70 ha z dôvodu hodného osobitného zreteľa Poľovnému spolku
Kysučné, ktorý spočíva vo výkone práv poľovníctva na dobu 15 rokov s účinnosťou od 01. 01.
2014 do 31. 12. 2028.
Výška nájomného je 1,10 €/1 ha, čo pri výmere 70 ha predstavuje ročný nájom 77 €.
Nájomné je splatné vždy do 15.02. bežného roka.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
145/2013 zo dňa 06. 11. 2013, a to celkom deviatimi poslancami z celkového počtu deväť
prítomných poslancov.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli, ako i na obecnej
webovej stránke www.makov.sk.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 16/2015 bolo prijaté.
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7.B/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/10 v miestnej časti Makov – Kopanice nad
Uríkom
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 04. 07. 2011 prijalo uznesenie č.
82/2011, ktorým schválilo odpredaj stavebných pozemkov v lokalite Makov- Kopanice nad Uríkom
na základe geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011 firmy GEOMA –Ing. Vladimír Janík
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ku dnešnému dňu boli z celkového počtu 10 pozemkov odpredané dva pozemky:
- Radomírovi Trebulovi a manželke Slavke uznesením č. 85/2011 zo dňa 26. 07. 2011
- Lukášovi Klanduchovi uznesením č. 56/2014 zo dňa 30. 04. 2014.
Obec Makov eviduje jedinú žiadosť o kúpu pozemku v uvedenej lokalite od Mgr. Milan Krňu,
trvale bytom Nova 53 (v súčasnosti bytom Šalviova 25), 900 42 Dunajská Lužná.
O tejto skutočnosti informoval p. Martin Pavlík, starosta obce.
Uznesením č. 82/2011, bod C zo dňa 04. 07. 2011 bol schválený nasledovný dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
- Tieto pozemky budú pridelené žiadateľom o výstavbu rodinných domov a rekreačných chát,
prednostne občanom, ktorí pochádzajú z lokality Makov – Kopanice, za účelom podpory
osídlenia lokality Makov – Kopanice, za cenu 3,5 €/1 m2 .
- Prednosť výberu pozemku bude mať žiadateľ o výstavbu rodinného domu.
- Obec Makov prispeje každému kupujúcemu, ktorý bude v tejto lokalite stavať rodinný dom, má
minimálne 1 dieťa vo veku do 10 rokov a zaviaže sa, že ho bude užívať ako rodinný dom
s trvalým pobytom minimálne 10 rokov od dátumu kolaudácie, sumou 5 000 € na výstavbu
inžinierskych sietí.
- Obec Makov nebude žiadnemu zo stavebníkov rekreačnej chaty prispievať na výstavbu
inžinierskych sietí.
- Nemusia byť dodržané podmienky vydaného územného rozhodnutia Mesta Turzovka pod č. j.
Výst-6-TA-Ma-675/2011-Kb-Jt zo dňa 16. 05. 2011.
- Stavby rodinných domov, rekreačných chát a inžinierskych sietí musia byť skolaudované do 5
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vkladu do katastra nehnuteľností o odpredaji vyššie
uvedených pozemkov.
- V prípade, že stavebník neskolauduje nehnuteľnosť do 5-tich rokov, Obec Makov si môže
uplatniť právo prednostnej kúpy na spätné odkúpenie pozemku.
- Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na jeden pozemok.
Mgr. Milan Krňa vo svojej žiadosti uviedol, že žiada o odpredaj pozemku v cene 5 €/1 m2.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7/B:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – upozorňuje, že cez daný pozemok zrejme vedie elektrické
vedenie, môže mať stavebník problém so stavebným povolením. Jednou z možností riešenia
problému by bolo preloženie vedenia, treba na to záujemcu upozorniť.
Taktiež treba kontaktovať Lukáša Klanducha, ktorému bol v danej lokalite predaný pozemok, aby
SSE a.s. zaplatil pripojovací poplatok .
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
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Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Mgr. Milanovi Krňovi, nar. 05. 07. 1979, bytom Nova 53, 900 42 Dunajská Lužná na základe jeho
žiadosti zo dňa 09. 01. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku CKN
3150/10 Trvalé trávne porasty o výmere 686 m2 v cene 5 €/1 m2, čiže celkom 3.430 €.
Okrem toho kupujúci Mgr. Milan Krňa zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:
3.430 € + 70 € + 66 € = 3.566 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.
Spôsob odpredaja stavebných pozemkov v lokalite Makov – Kopanice nad Uríkom na základe
geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24. 03. 2011 firmy GEOMA – Ing. Vladimír Janík a to
pozemkov:
- CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty o výmere 763 m2
- CKN 3150/6 Trvalé trávne porasty o výmere 715 m2
- CKN 3150/7 Trvalé trávne porasty o výmere 1106 m2
- CKN 3150/8 Trvalé trávne porasty o výmere 623 m2
- CKN 3150/9 Trvalé trávne porasty o výmere 598 m2
- CKN 3150/10 Trvalé trávne porasty o výmere 686 m2
- CKN 3150/11 Trvalé trávne porasty o výmere 798 m2
- CKN 3150/12 Trvalé trávne porasty o výmere 879 m2
- CKN 3150/13 Trvalé trávne porasty o výmere 727 m2
- CKN 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením č. 82/2011, bod B zo dňa
04.07.2011.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 17/2015 bolo prijaté.
7.C/ Vysporiadanie prístupového chodníka a lávky k brestu v rámci projektu „Zatraktívnenie
symbolu dediny, vytvorenie turisticky zaujímavého miesta Brest u Papaji“
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 112/2013 zo dňa 06. 09. 2013 schválilo
odkúpenie spoluvlastníckych podielov od známych vlastníkov v pozemkoch dotknutých stavbou
„Zatraktívnenie symbolu dediny, vytvorenie turisticky zaujímavého miesta Brest u Papaji“ - SO 03
Lávka pre peších cez Papajovský potok (cez rieku Kysuca) a SO 04 Prístupový chodník pre peších.
V priebehu roku 2014 si vysporiadali:
- Anna Juríková v pozemku CKN 3293/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, vedenom
na LV č. 9871 v k. ú. Makov, pod B17, spoluvlastnícky podiel 1/20 = 0,35 m2,
- Jozef Papaj v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedenom na
LV č. 9873 v k. ú. Makov, pod B3, spoluvlastnícky podiel 1/40 = 1 m2 a v pozemku CKN
3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, vedenom na LV č. 9873 v k. ú. Makov,
pod B3, spoluvlastnícky podiel 1/40 = 0,85 m2,
- Pavol Gašparík v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
vedenom na LV č. 9873 v k. ú. Makov, pod B20, spoluvlastnícky podiel 1/96 = 0,42 m2 a
v pozemku CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, vedenom na LV č. 9873
v k. ú. Makov, pod B20, spoluvlastnícky podiel 1/96 = 0,35 m2,
spoluvlastnícke podiely svojich predkov. Keďže tieto podiely neboli predmetom uznesenia č.
112/2013, navrhujeme schváliť odkúpenie troch spoluvlastníckych podielov, a to jednou kúpnou
zmluvou, aby sa ušetrilo na správnych poplatok za vkladové konanie.
Kúpnu cenu navrhujeme takú, aká bola schválená uznesením č. 112/2013:
- CKN 3293/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 v cene 2,50 €/1 m2
- CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v cene 2,00 €/1 m2
- CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 v cene 2,00 €/1 m2.
Náklady spojené s vysporiadaním pozemkov znáša obec na svoje náklady.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k pozemku CKN 3293/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2 nasledovne:
Predávajúci:
Anna Juríková, rod. Chabadová, nar. 15. 11. 1989, trvale bytom Čierne 182, 023 56 Makov týmto
odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3293/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7
m2 v k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo činí 0,35 m2.
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Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom odkupuje od predávajúceho Anny Juríkovej, rod. Chabadovej, nar. 15.11.1989,
trvale bytom Potok 16, 023 56 Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3293/2 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 m2 v k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo činí
0,35 m2.
Kúpna cena odkupovaného spoluvlastníckeho podielu pozemku CKN 3293/2 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 7 m2 predstavuje 2,25 €/1 m2 v zmysle znaleckého posudku na určenie
odkúpnej ceny vyhotoveného Ing. Františkom Ščurym, Čadečka 2159, 022 01 Čadca pod č.
28/2012.
Kúpna cena odkupovaných spoluvlastníckych podielov pozemku CKN 3293/2 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 7 m2 stanovená Obecným zastupiteľstvom v Makove predstavuje 2,50 €/1 m2.
Kupujúca Obec Makov znáša na vlastné náklady:
-

náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 102/2011 v sume 313 €,
náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 28/2012 v sume 119,77 €,
náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností v sume 66 €/1 kúpna zmluva,
náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej
zmluve.

B/ S ch v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemkom:
- CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 a
- CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 nasledovne:
Predávajúci:
1. Jozef Papaj, rod. Papaj, nar. 24. 04. 1957, trvale bytom Kopanice 83, 023 56 Makov týmto
odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 40 m2 v k. ú. Makov pod B3 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo činí 1 m2 a
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2
v k. ú. Makov pod B3 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo činí 0,85 m2.
2. Pavol Gašparík, rod. Gašparík, nar. 05. 05. 1946, trvale bytom Kopanice 86, 023 56 Makov
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 40 m2 v k. ú. Makov pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/96, čo činí 0,42 m2 a
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2
v k. ú. Makov pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/96, čo činí 0,35 m2.
Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom odkupuje od predávajúcich:
1. Jozefa Papaja, rod. Papaja, nar. 24. 04. 1957, trvale bytom Kopanice 83, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2
v k. ú. Makov pod B3 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo činí 1 m2 a spoluvlastnícky podiel
v pozemku CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 v k. ú. Makov pod B3
spoluvlastníckym podielom 1/40, čo činí 0,85 m2.
2. Pavla Gašparíka, rod. Gašparíka, nar. 05. 05. 1946, trvale bytom Kopanice 86, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2
v k. ú. Makov pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/96, čo činí 0,42 m2 a spoluvlastnícky
podiel v pozemku CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 v k. ú. Makov pod
B20 spoluvlastníckym podielom 1/96, čo činí 0,35 m2.
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Kúpna cena odkupovaných spoluvlastníckych podielov pozemkov CKN 3320/4 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 40 m2 predstavuje 1,38 €/1 m2 a CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 34 m2 predstavuje 1,38 €/1 m2 v zmysle znaleckého posudku na určenie odkúpnej ceny
vyhotoveného Ing. Františkom Ščurym, Čadečka 2159, 022 01 Čadca pod č. 28/2012.
Kúpna cena odkupovaných spoluvlastníckych podielov pozemku CKN 3320/4 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 40 m2 a CKN 3320/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 stanovená
Obecným zastupiteľstvom v Makove predstavuje 2,00 €/1 m2.
Kupujúca Obec Makov znáša na vlastné náklady:
-

náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 102/2011 v sume 313 €,
náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 28/2012 v sume 119,77 €,
náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností v sume 66 €/1 kúpna zmluva,
náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej
zmluve.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 18/2015 bolo prijaté.
D/ Schválenie zámeru na prenájom pozemkov CKN 5201/8 a CKN 5201/9 v časti MakovČierne-Belone
S návrhom zámeru na prenájom pozemkov v časti Čierne – Belone oboznámil poslancov OZ
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce.
Obec Makov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 92/2013 zo dňa 12. 06.
2013 vyhlásila dňa 21. 06. 2013 obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj
prebytočného majetku – nehnuteľností Obce Makov, v katastrálnom území Makov, zapísané na LV
1070, vedeného Správou katastra Čadca - časť parcely CKN 5201/5 trvalé trávne porasty o výmere
2394 m2 ako novovytvorené parcele podľa geometrického plánu č. 21/2012 vyhotoveného
geodetkou Dominika Janíková - GEOMA, Okružná 100/19, 022 01 Čadca, IČO 46 882 685, úradne
overený Ing. Teréziou Targošovou dňa 20.05.2013 pod č. 352/2013
- parcela CKN 5201/8 trvalé trávne porasty o výmere 913 m 2
- parcela CKN 5201/9 trvalé trávne porasty o výmere 912 m 2
s tým, že jednotliví uchádzači mohli v súlade s podmienkami súťaže predkladať svoje súťažné
návrhy v lehote najneskôr do 31. 07. 2013 do 14.00 hod.
Nakoľko do vyššie uvedeného termínu žiaden uchádzač nepredložil svoju ponuku, starosta obce dňa
31. 07. 2013 o 14.30 hod zrušil obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 21. 06. 2013.
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Uvedené pozemky sú v súčasnej dobe schválené na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa,
pričom do dnešného dňa o uvedené pozemky nikto neprejavil záujem.
Z uvedeného dôvodu je predložený návrh na schválenie zámeru na prenájom uvedených pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Schválený zámer musí byť zverejnený minimálne po dobu 15 dní pred samotných schvaľovaním
prenájmu konkrétnemu záujemcovi.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7/D:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – keďže sa horeuvedené pozemky predať nepodarilo a toho
času v lokalite prebieha ťažba dreva, dohodli sa s firmou, ktorá drevnú hmotu ťaží, na prenájme na zaplatení za používanie cesty. Prioritou obce je deliminovať zničené cesty po ťažbe, toto bude
príspevok do obecnej poklade, peniaze obec použije na opravu tejto cesty po ťažbe, resp. ostatné
lesné cesty do osád. Takýmto spôsobom budú pristupovať aj k ostatným spoločenstvám, ktoré ťažia
v obci drevo. Na dnešnom OZ je potrebné schváliť zámer na prenájom uvedených pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – zaujíma sa, akými mechanizmami budú drevnú hmotu nakladať,
aby sa cesta nerozbila, nebola ako tankodrom, sú tam predsa obytné domy a aby obec na opravu
potom nedala viac, ako zaplatí firma za prenájom. Zaujíma sa, či je vôbec cesta vysporiadaná.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – cesta je kompletne vysporiadaná na liste vlastníctva Obce
Makov)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – danú situáciu bližšie ozrejmil. Ide o firmu LESTINVEST,
ktorá kúpila časť lesa, na kúpu vynaložili veľa peňazí, chcú si vyťažil drevo cca 3000 m3, pôjde
o odvoz cca 150 áut drevnej hmoty. Čiže cesta bude úplne zničená. Firma je ochotná obci zaplatiť,
hľadajú ale spôsob, akým spôsobom výdavok zlegalizovať. Mohlo by sa pristúpiť aj k vydaniu
rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie. Myslí si, že drevo vôbec uskladňovať nebudú,
parcelu budú využívať iba fiktívne, čiže sa nezničí, prenájom preto podporuje. Upozorňuje však na
to, aby tam naozaj nevznikla skládka dreva, pretože tam býva p. Bolíková a rodina p. Melichera, je
to obývaná oblasť.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – argument, že si tieto výdavky chcú dať takýmto spôsobom
do nákladov firmy nie je vhodný. Faktúra od obce je predsa legálny daňový náklad.
Súhlasí s prenájmom pozemku, avšak nemôže to byť na vrub našich občanov, aby cesta nebola
zničená nad rozsah nájmu. Pred konkrétnym schvaľovaním prenájmu danej firme navrhuje
zabezpečiť poslanecký prieskum na tvár miesta, za účasti zástupcu firmy a zástupcu firmy treba
prizvať aj k schvaľovaniu prenájmu na rokovanie OZ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
zámer na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností Obce Makov, v k. ú. Makov časť Čierne
- Belone, zapísané na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca, a to:
- parcela CKN 5201/8 trvalé trávne porasty o výmere 913 m2
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- parcela CKN 5201/9 trvalé trávne porasty o výmere 912 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obci Makov sa nepodarilo odpredať tento majetok formou
verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, aby pred rokovaním obecného zastupiteľstva, kde sa bude riešiť
prenájom pozemku v časti Makov - Čierne –Belone, zabezpečil poslanecký prieskum za účelom
vyšpecifikovania konkrétneho účelu prenájmu, za účasti zástupcu firmy LESTINVEST Bratislava.
Zástupca firmy bude prizvaný aj na rokovanie OZ.
C/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, aby písomne oslovil firmy, resp. fyzické osoby, ktoré obchodujú
s drevnou hmotou alebo vykonávajú ťažbu v katastri obce Makov a prizval ich k spolupráci za
účelom finančnej spoluúčasti na oprave ciest v celom katastrálnom území obce Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 19/2015 bolo prijaté.
8. SCHVÁLENIE ROZPOČTU ZŠ s MŠ MAKOV PRE ROK 2015
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Vzhľadom na to, že obecné zastupiteľstvo je povinné podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 11 odst.
4 schvaľovať rozpočet základnej školy s materskou školou, vedenie ZŠ s MŠ predložilo návrh
rozpočtu ZŠ s MŠ Makov, rozp. org. pre rok 2015.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – v súčasnosti je oproti predloženému návrhu
rozdiel, nakoľko je tento návrh pred schválením normatívu, v súčasnosti je normatív 338 261 €,
z toho: mzdy a odvody vo výške 275 283 € a prevádzkové náklady vo výške 62 278 €. Týka sa to
iba základnej školy. Je to zverejnený normatív Ministerstva školstva, čiže schváliť rozpočet už treba
podľa skutočnosti.
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – najväčší problém je s výdajnou školskou jedálňou, kde
v rozpočte stále chýbajú finančné prostriedky. Obec dostáva finančné prostriedky na rekonštrukciu
školských budov, vedenie ZŠ s MŠ sa však rozhodlo, že nakoľko neplánujú žiadnu rekonštrukciu,
tieto kapitálové prostriedky poskytnú na výdajnú školskú jedáleň.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – chce vedieť, koľko finančných prostriedkov z prenesených
kompetencií z dotácie štátu budú použité na údržbu a prevádzku školských budov.
(Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ – 62 278 € je určených na celoročnú
prevádzku, dokúpia interiérové skrinky,
šatne do chodieb, použijú aj ušetrených
10 000 € z minulého roka.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ nesúhlasí s tvrdením, že škola poskytuje finančné prostriedky
obci, pretože máme spoločnú kuchyňu, ktorá slúži aj základnej škole s materskou školou, peniaze
teda poskytujú svojmu subjektu z podielových daní, čiže opäť sa použijú do školstva.
Ďalej konštatuje, že je super využívané multifunkčné ihrisko pri telocvični, mantinely sú však zlom
stave. Treba na to do budúcna myslieť.
Na originálne kompetencie dostávame 136 396 €, z toho 20 602 na kapitálové výdavky – čo za tieto
prostriedky plánujú?
(Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – 4100 € pôjde na dobudovanie kanalizácie pri ZŠ, 15 792 €
poskytnú na výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ.)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podotýka, že kapitálové výdavky môžu ísť stále iba na
kapitálové výdavky, pýta sa teda, či je naplánovaný konkrétny kapitálový výdavok súvisiaci so
školskou kuchyňou.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – finančné prostriedky pôjdu na dofinancovanie výťahu
v zariadení pre seniorov)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – keďže plánujú zakúpiť nové skrine do chodieb v budove
učebného pavilónu, čo plánujú robiť so starými skriňami? Môžu ich ponúknuť na odpredaj.
(Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – ešte o tom nepremýšľali, keď to bude aktuálne, budú to
riešiť, nevylučujú odpredaj, treba však dodržať
postupnosť)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
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Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
rozpočet ZŠ s MŠ Makov pre rok 2015 podľa jednotlivých pracovísk:
ZŠ:

príjmová časť:
výdavková časť:
ŠKD: príjmová časť:
výdavková časť:
CVČ: príjmová časť:
výdavková časť:
MŠ: príjmová časť:
výdavková časť:
Výdajná školská jedáleň:
príjmová časť:
výdavková časť:
Spolu: príjmová časť:
výdavková časť:

349 869,- €
349 869,- €
19 447,- €
19 447,- €
19 138,- €
19 138,- €
95 590,- €
95 590,- €
5 152,- €
5 152,- €
489 196 €
489 196 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 20/2015 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR
MAKOV spol. s r.o. PRE ROK 2015
Pán Martin Pavlík, konateľ spoločnosti informoval predovšetkým nových poslancov OZ, že
spoločnosť Vodohospodár Makov spol.s r.o. je spoločnosťou so 100%-ným vlastníctvom Obce
Makov.
Po komunálnych voľbách došlo k zmene konateľov, Ing. Mariána Masnicu, Ing. Alenu Šupčíkovú a p.
Rastislava Gajdoša nahradili p. Martin Pavlík, starosta obce a p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce.
Pán Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti oznámil, že doteraz viedol firmu p. Rastislav Gajdoš, od
01.03.2015 prevezme vedenie firmy on.
Návrh nákladov a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. pre rok 2015 predložil p.
Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
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p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. – upozorňuje na skutočnosť, že
firma je vo veľkej strate, chýbajú finančné zdroje .
V roku 2015 sa plánuje s 1500 m3 ťažby drevnej hmoty, podľa lesohospodárskeho plánu.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v pláne je, oproti vysúťaženej ceny z minulého roka, veľký
nárast v približovaní dreva, prečo? Taktiež odpisy sú nulové, prečo? Zákon jasne hovorí, že je
povinnosť účtovania odpisov.
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. – kým nedokončíme výstavbu
bytového domu, bude stále problém s financiami. Spoločnosť
dlhuje Obci Makov 50 000 €, zatiaľ však nie sú zdroje na vrátku.
Po ukončení stavby sa uvidí, aká bude situácia vo firme a do
budúcna treba zvážiť rôzne aspekty fungovania firmy. )
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ podotýka, že v minulosti boli vystavení neskutočným
invektívam. Tento plán nákladov a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. je zlý,
miešajú sa tu príjmy s nákladmi. Nákladom nie sú pôžičky, nehovoriac, že materiál k výstavbe
bytového domu je na sklade, je to v nákladoch a treba ho ku koncu roku z nákladov vylúčiť, existujú
predsa účtovné zásady. Predpokladá, že vykonané práce by mali byť vo výnosoch. Žiada, aby nájom za
obecný les za rok 2015 bol súčasťou nákladov, aby to bolo zaúčtované. Proste návrh je po
ekonomickej a účtovnej stránke zlý.
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. – konštatuje, že firmu dostane
do roku 2016 pod kontrolu. Obecná firma musí prinášať zisk,
potrebuje, aby firma mala prostriedky, aby obec mohla niečo
budovať. Aj stavba prístrešku pri ihrisku v Čiernom je v mínuse.
Žiada poslancov OZ dať politiku nabok, ekonomika musí byť nad
politikou.)
Ing. Alena Šupčíková žiada predložiť plán nákladov a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov
spol.s r.o. podľa stredísk, tak ako to bolo predtým a vedelo sa konkrétne, kde sa zarobilo a kde sa
prerobilo.
Vodohospodár spol. s r.o. je platcom DPH, Obec Makov nie. Treba každopádne predložiť
hospodárenie podľa stredísk a potom sa rozhodne o ďalšom. Pri výstavbe bytového domu, aj
v obecnom lese musí byť predsa zisk, potrebuje vedieť, kde financie utekajú. Prečo na stavbe
bytového domu predpokladajú stratu 70 000 €, keď celé výnosy na stavbu sú vo výške 235 000 €? O
1/3 to robíme drahšie oproti rozpočtu bytového domu?
Ďalej Ing. Alena Šupčíková upozorňuje na skutočnosť, že na webovej stránke Obce Makov si všimla
novú zakladateľskú licenciu spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. so zmenou, ktorú musí
schváliť iba obecné zastupiteľstvo, nemôžu to zmeniť svojvoľne. Do obchodného registra môžu
zapísať zmenu, že každý bude konať zvlášť, v zakladateľskej listine to nie je možné, konať musia
spoločne. Žiada preto uvedené dať do pôvodného stavu a na webe zverejniť zakladateľskú listinu
pôvodnú, pretože ide o podvod.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – ide vo firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. naozaj
o stratu alebo sa jedná iba o dočasný stav, spôsobený výstavbou bytového domu?
(p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. – hrozí, že naozaj budú nejaké
finančné prostriedky vo firme chýbať)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – pripomína, že obecné zastupiteľstvo schválilo, že ak bude
potrebné, môže si firma zobrať pôžičku.
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Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – chce vedieť, za aký časový rozsah firme preplácajú faktúry.
(Ing. Irena Valičková, účtovníčka obce – za 25 dní)
Takýto časový rozsah preplatenia faktúr – 25 dní, je štandardným financovaním a bytový dom je
stavaný v zmysle rozpočtu, po ukončení musí byť cca 40 000 €.
Zároveň podotýka, že v pláne nákladov a výnosov pre rok 2015 sú zmiešané ekonomické veci,
predložený rozpočet nemá s ekonomikou a účtovníctvom nič spoločné.
Ako poslanec žiada, robme činnosti efektívne a tie, ktoré vieme robiť. Obecný les nám musí dať
príjem, stavebná činnosť nám tiež musí dať príjem, taktiež pri iných strediskách – kaderníctvo,
káblovka by mali byť náklady a výnosy nula k nule.
p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. – žiada aj v mene starostu obce
podporu z radov poslancov, je nový, potrebuje si nájsť postup v riadení. Tento rok, aby sme mohli
konsolidovať veci a zistiť, či dokážeme ušetriť, potrebujeme dôveru. Predložili plán výnosov
a nákladov spoločnosti, ktorú budú riadiť, ak uvidia, že to robia zle, samozrejme chcú, aby poslanci
zasiahli, zo začiatku ale potrebujú podporu a voľné ruky, starosta potrebuje čas a ponechať riadenie
na konateľom firmy a nie, aby to riadila Ing. Šupčíková.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – skutočne sú starosta a zástupca starostu noví, chcú napĺňať
svoje priority a verí aj Ing. Alene Šupčíkovej, poslankyni OZ, že z hľadiska účtovníctva plán nákladov
a výnosov firmy Vodohospodár spol.s r.o. nie je v poriadku. Nebola by cesta, ak by vo vedení
spoločnosti bol jedným z konateľov niekto z poslancov, ktorý rozumie účtovníctvu a ekonomickým
veciam, aby ich vízia bola prenesená aj do správnych tabuliek? Myslí to ako pomoc, aby to bolo
vo firme ekonomicky správne, ak nemajú skúsenosti.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – problém je v tom, že ako konateľ sa p. Jozef Pavlík do plánu
nákladov a výnosov spoločnosti ani len nepozrel. Je manažér, musí vedieť, čo vlastne poslanci chcú
a akým spôsobom to majú predložiť. Všetky veci si musia prekalkulovať do výkonu, z odborného
hľadiska za predložený návrh plánu a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. nemôže
hlasovať. Zároveň konštatuje, že nedoporučuje návrh Mgr. Janky Petrovičovej o doplnenie
ďalšieho konateľa.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – naozaj do spoločnosti netreba tlačiť ďalšieho konateľa.
Podotýka však, že by mu veľmi pomohlo viac sa zorientovať, keby návrh plánu nákladov a výnosov
bol rozdelený podľa účtovných stredísk.
p. Martin Pavlík, starosta obce – sťahuje uvedený bod programu, na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva pripraví upravený plán nákladov a výnosov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.
s r.o.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu nepristúpilo.
10. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE MAKOV PRE ROK 2015
Písomné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, tvorí prílohu zápisnice.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
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s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zverejnený na webovej stránke obce Makov dňa
26.1.2015. t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením.
Návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2017 je zostavený na základe
požiadaviek a potrieb obce Makov. Je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových
programov a podprogramov. V návrhu programového rozpočtu je rozpočtovaných 12 programov,
ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané
ciele z roku 2012, 2013, a2014 s návrhom na roky 2015, 2016 a 2017.
Programový rozpočet Obce Makov na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií vo výške 857,-€.
Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 6293,-€, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný
so schodkom 598 105,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2014, preklenovacím úverom na projekt SRČR a úverom zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandard 210. Po uplatnení prebytku bežného
rozpočtu a finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 857,-€.
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
§ 10 odst. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2015 je postavený ako prebytkový vo výške6 293,-€.
Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže
byť postavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť postavený aj ako
schodkový, ak je tento schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných
prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. V prípade predloženého
rozpočtu sa počíta vykrytie schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a/ b/ z prebytku
bežného rozpočtu a zo zdrojov z minulých rokov a preklenovacími úvermi.
Najvyšším bežným príjmom rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný
územnej samospráve 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. Na rok
2015 je rozpočtovaný tento druh príjmu na 454 400,-€. Táto čiastka predstavuje navýšenie oproti
predošlému roku o 11,9 %.
Príjmy z dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2014 o daniach
v Obci Makov predstavujú klesajúci trend o 3 216,-€ oproti predchádzajúcemu roku 2014. Vo VZN
obce došlo k zníženiu sadzieb dane u lesných pozemkov, lúk a rekreačných chalúp a z tohto dôvodu je
prognóza výberu tohto druhu dane nižšia.
Nedaňové príjmy rozpočtované pre rok 2015 sa pohybujú v úzkom rozhraní skutočností roku 2014.
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu obce je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi – 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. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, 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.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi
obce.
Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu
Zobrať na vedomie návrh programového rozpočtu Obce Makov a zriadených rozpočtových organizácií
pre roky 2016, 2017 a schváliť návrh programového rozpočtu Obce Makov a zriadených
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rozpočtových organizácií pre rok 2015.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej k návrhu programového rozpočtu Obce
Makov pre rok 2015
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. 21/2015 bolo prijaté.
11. SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2015
S návrhom programového rozpočtu pre rok 2015, ktorý je prílohou zápisnice, oboznámila
poslancov OZ Ing. Irena Valičková, rozpočtárka obce.
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 857 €. Bežný
rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 6 293 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 598.105 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a
finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2014, preklenovacím úverom na projekt
SR-ČR a úverom zo ŠFRB na výstavbu BD Štandard 210. Po uplatnení prebytku bežného rozpočtu
a finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 857 €.
Návrh Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek
jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií 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 2016-2017 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 78 podprogramov
a 5 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
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Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počíta s úpravou min. 3 krát v roku
2015.
Rozpočet pre roky 2016-2017 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 2015 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
 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 je výnos dane
z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 67%. 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 1.1.2014 nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2014,
z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2014
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
Od 1.9.2010 bolo zriadené ŠSZČ, ktoré sa od 1.1.2013 bolo premenované na CVČ.
Rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:
P. č.

Zariadenie

Koeficient Počet
žiakov

Prognózovaný Prepočítaný
podiel
počet žiakov

Bežný
rozpočet

1

MŠ

27,3

53

60,51

1 446,9

87 552

4 810

2

ŠKD

1,6

174

60,51

278,4

16 846

15 792

3

ŠJ/počet žiakov ZŠ

1,8

174

60,51

313,2

18 952

4

CVČ

1,1

196

60,51

215,6

13 046

27

Kapitálový
rozpočet

Spolu

136 396

20 602

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru 2014.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11 – príjmová časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ:
- pri príjme z predaja pozemkov sú vytypované pozemky, ktoré chcú predať?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – na predaj sú pozemky v časti Kopanice nad Uríkom
a budova starej hasičskej zbrojnice)
- nebude proti predaju hasičskej zbrojnice, ak bude technika vhodne uskladnená a na správnom
mieste
- navrhuje v príjmovej časti pri kapitálových príjmoch vyhodiť sumu 14 800 € za predaj hasičskej
cisterny
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ:
- v minulosti bolo odsúhlasené, že v dome kultúry budú predajné akcie iba raz za štvrťrok, navrhuje
pouvažovať nad tým, aby sa predajné akcie konali častejšie, tak ako v minulosti, bol by aj vyšší
príjem za nájom.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ:
- na multifunkčnom ihrisku v Čiernom boli schválené poplatky za jeho užívanie, vyberajú sa
poplatky alebo nie?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – poplatky sa nevyberajú, chceli by, aby prevádzku
zastrešovala škola)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
v príjmovej časti Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 oproti návrhu nasledovné:
- kapitálové príjmy: 1. 1 Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov – oproti predloženému
rozpočtu zníženie o 14 800 € za predaj hasičskej zbrojnice s.č. 247
B/ S ch v a ľ u j e
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2015 v príjmovej časti nasledovne:
- bežné príjmy:
1 472 704 €
- kapitálové príjmy:
240 964 €
- finančné operácie:
854 719 €
- príjmy celkom:
2 563 623 €.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 22/2015 bolo prijaté.
Na návrh Ing. Aleny Šupčíkovej, poslankyni OZ, aby v príjmovej časti pri kapitálových príjmoch
bol zrušený príjem o 14 800 € za predaj hasičskej zbrojncie súp. č. 247, poslanci OZ hlasovali
nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Jozef Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

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 (27 803 €)
1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie ( 7 513 €)
1.3 Vnútorná kontrola (7 680 €)
1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (6 134 €)
1.5 Strategické plánovanie rozvoja obce ( 1 000 €)
1.6 Právne služby obci (1 584 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 51 714 € .
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
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Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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. 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 1.2 Obecné zastupiteľstvo, komisie sa zvyšuje suma z 5 683 € na 7 513 €.
B/ S ch v a ľ u j e
bežné výdavky v programe č.1 „Plánovanie, manažment a kontrola“ vo výške 51 714 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 23/2015 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 (260 €)
2.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy (72 €)
2.4 Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku,
vyvlastňovacieho konania (2 4552 €)
2.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie (77 €)
2.6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami ( 445 €)
2.7 Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky (1 850 €)
2.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov
(1096 €)
2.9 Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany ( 1240 €)
2.10 Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov (40 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 8 035 €.
30

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 8 035 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 24/2015 bolo prijaté.
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
3.1 Osvedčovanie listín a podpisov (100 €)
3.2 Evidencia nehnuteľností – stavieb (200 €)
3.3 Evidencia nehnuteľností – pozemkov (1 450 €)
3.4 Rybárske lístky (10 €)
3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku (16 000 €)
3.6 Miestny rozhlas (1 200 €)
3.7 Trhoviská (100 €)
3.8 Káblový a distribučný systém (1 550 €)
3.9 Obecný vodovod (2 150 €)
3.10 Kanalizácia (0 €)
3.11 Evidencia stavu psov v obci (300 €)
3.12 Zvoz a odvoz odpadu (58 000 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
60 560 €
kapitálové výdavky : 20 500 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v kapitálových výdavkoch pri rekonštrukcii cintorína je
navrhnutých iba 5 000 €, zdá sa jej to málo, ľudia sú nadšení, že sa na cintoríne rozširujú siete
s osvetlením, vodou, najskôr treba ale urobiť bočné vetvy, navrhuje výdavok navýšiť.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – takisto sa prikláňa k návrhu pokračovať v rekonštrukcii
cintorína, treba rozpočet navýšiť.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – verí, že nájdeme zhodu, prioritou je však pre obec výstavba
bytového domu, dokončenie prístrešku pri futbalovom ihrisku a rekonštrukcia výťahu v zariadení
pre seniorov. Nechcú realizovať všetko naraz, aj preto, že všetky práce, ktoré je možné, chcú
realizovať prostredníctvom obecnej firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o., nestíhalo by sa to, čiže
cintorín by sa viac rekonštruoval budúci rok. Alebo ak v rozpočte zostanú peniaze, môžu sa
posunúť na rekonštrukciu cintorína.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – nemyslí si, že je to vhodné riešenie, ľudia čakajú, že sa
v rekonštrukcii cintorína bude pokračovať, sú tomu radi.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje prestavať na cintoríne 10 000 €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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 2015 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku - kapitálové výdavky na
rekonštrukciu cintorína sa zvyšuje suma z 5 000 € na 10 000 €.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 3 „Služby občanom“ : bežné výdavky vo výške
60 560 €
kapitálové výdavky vo výške 20 500 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 25/2015 bolo prijaté.
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Na návrh uznesenia, predloženého p. Jozefom Pavlíkom, zástupcom starostu obce, aby na
rekonštrukciu cintorína bolo vyčlenených 5 000 €, poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za:

Jozef Pavlík

Proti :

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

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica,
Mgr. Janka Petrovičová

Program č. 4: BEZPEČNOSŤ
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
4.1 Ochrana pred požiarmi (270 917 €)
4.2 Kamerový systém obce (200 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
23 917 €
kapitálové výdavky : 207 200 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – navrhuje v kapitálových výdavkoch vyhodiť sumu 27 000 € +
13 000 € na kúpu stavby pri ŽSR a ostatné výdavky na stavbu a peniaze použiť na niečo
užitočnejšie.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – takisto súhlasí s návrhom p. Rastislava Gajdoša zrušiť
v rozpočte kapitálové výdavky na kúpu stavby pri železnici.
Zároveň chce ozrejmiť položku „zariadenie prvotného zásahu“, kde je rozpočet vo výške 3 200.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – ide o projekt kúpy hasičskej cisterny, kde si dovolí
tvrdiť, že zapojiť sa do projektu bolo nešťastným rozhodnutím.
Vysúťažená hasičská cisterna je „holým“ vozidlom, iba so základnou
výbavou a mnohé veci, potrebné k výbave je vhodné dodať cisterne ešte
priamo vo výbave.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – celý problém s hasičskou cisternou je vo verejnej súťaži. Za
peniaze z EÚ sa mohla kúpiť cisterna kompletne vybavená, bohužiaľ do
prvej verejnej súťaže sa neprihlásil nikto, do druhej súťaže sa prihlásil
jeden uchádzač- súťaž sa zrušila, následne sa opäť súťažilo, avšak
uchádzač dal cenovú ponuku už o 30 000 € nižšiu.)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – nesúhlasí s týmto tvrdením, veď
pri verejnom obstarávaní musia byť zadané presne
vyšpecifikované veci, ktoré potrebujeme obstarať.)
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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: 9
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. 4 Bezpečnosť Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015
oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 4.1 Ochrana pred požiarmi: - kapitálové výdavky – vypúšťa sa položka na
kúpu stavby pri ŽSR vo výške 27 000 € a 13 000 €
ostatné kapitálové výdavky na stavbu.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 4 „Bezpečnosť“ : bežné výdavky vo výške
23 917 €
kapitálové výdavky vo výške 207 200 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 26/2015 bolo prijaté.

Na návrh uznesenia, predloženého v pôvodnom návrhu rozpočtu o kúpe stavby pri ŽSR, poslanci
hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jozef Pavlík

Proti :

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

Zdržal (a) sa hlasovania :

Anna Zajacová
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Program č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií – letná ( 79 000 €)
5.2 Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná (26 000 €)
5.3 Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zastávok ( 1 600 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
59 600 €
kapitálové výdavky : 47 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje pokračovať v rekonštrukcii chodníkov
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – opakuje, že stavebné práce si chce obec realizovať sama
obecnou firmou, preto je prioritou v tomto roku výstavba bytového domu.
Z ďalších investícií, ktoré chcú realizovať, bude chodník od železnice smerom k zdravotnému
stredisku, bezbariérový vstup k lekárovi, parkovisko pred zdravotným strediskom a chodník od
cintorína k Smutníkovcom, čiže najskôr chcú tieto stavby naprojektovať.
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – k chodníku od železnice k zdravotnému stredisku nemá
výhrady, chodník od cintorína k Smutníkovcom treba
zvážiť, je tam pár domov, avšak chodník od RD Čičku ku
Chate Makov je podstatne viac frekventovaný a je
neskutočne rozbitý. Rešpektuje nejakú víziu vedenia obce,
prikláňa sa ale k pokračovaniu rekonštrukcie tohto
chodníka.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – žiada pri trase od cintorína k Smutníkovcom o vypracovanie
projektu aj na verejné osvetlenie a vodovodnú prípojku so SEVAKom.
Konštatuje, že obec, ak chce napredovať, musí mať najskôr projektové dokumentácie, podporuje
preto návrh, aby sa projekty spracovali a následne sa môže niečo realizovať.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – prikláňa sa za návrh rekonštrukcie chodníka od RD p.
Čičku smerom ku Chate Makov. Chodia tade každodenne pešo aj deti, je to tam naozaj nebezpečné.
Navrhuje preto zvážiť túto rekonštrukciu, rozpočet navýšiť, aby sa mohol zrealizovať nejaký
zmysluplný úsek chodníka.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
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v programe č. 5 „Pozemné komunikácie“ : bežné výdavky vo výške
59 600 €
kapitálové výdavky vo výške 47 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 27/2015 bolo prijaté.
Program č. 6: VZDELÁVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
6.1 Základná škola (349 869 €)
6.2 Materská škola (95 590 €)
6.3 Školský klub detí (19 447 €)
6.4 Výdajná školská jedáleň (5 152 €)
6.5 Centrum voľného času (19 138 €)
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
515 073 €
kapitálové výdavky vo výške
4 100 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 28/2015 bolo prijaté.
Program č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
7.1 Dom kultúry (31 700 €)
7.2 Organizácia kultúrnych aktivít (12 125 €)
7.3 Knižnica (12 483 €)
7.4 Kronika obce Makov (635 €)
7.5 Kultúrne projekty (1 500 €)
7.6 Webová stránka obce (1 630 €)
7.7 Obecný infokanál (1 350 €)
7.8 Informačný systém a propagácia (1 450 €)
7.9 Organizácia občianskych obradov (1 900 €)
7.10 Úradná tabuľa (160 €)
7.11 Partnerská obec (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
54 933 €
kapitálové výdavky : 20 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ– aj tu je ďalšia možnosť, ako použiť peniaze, pretože dom
kultúry je v dezolátnom stave – veľmi cez strechu zateká, dôsledkom môže byť, že odíde
elektroinštalácia, pri daždi je vo vnútri podložených vždy množstvo vedier, treba to urgentne riešiť.
Veď kultúrny dom nám závidia aj z okolia, pritom je naozaj v havarijnom stave.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – laicky nevie posúdiť, kadiaľ to preteká a akým spôsobom to
prioritne riešiť, musia sa poradiť, čo by bolo najvhodnejšie.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – na celý dom kultúry je spracovaný projekt, rozdelený na štyri
časti, pričom projekt rieši novú strešnú krytinu.
Za navrhovaných 10 000 € v rozpočte sa neurobí nič. V každom prípade sa treba zapojiť do
Europrojektu.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – pripomína, že tento rok má obec 120. výročie vzniku
obce, plánuje sa v súvislosti s týmto výročím v rozpočte s nejakými väčšími aktivitami ? Uvažovalo
sa, čo by bolo vhodné zrealizovať a koľko by to stálo? V rozpočte pri podprograme 7.2 Organizácia
kultúrnych aktivít bol v roku 2014 rozpočet 9 647,79 €, v roku 2013 až 13 921,98 € a v roku 2015
je naplánovaná suma iba 6 125 €, hoci nás čaká taká dôležitá významná udalosť aj z hľadiska
histórie obce.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – po pripomienkach navrhuje rozpočet navýšiť o sumu 3 000
€ na Petro-Pavlovské hody k 120. výročiu obce, na divadlo 3 000 € a na opravu strechy na dome
kultúry o sumu 10 000 €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 7 Kultúra, propagácia Programového rozpočtu Obce Makov pre
rok 2015 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 7.1 Dom kultúry – kapitálové výdavky sa rozpočet zvyšuje zo sumy 10 000
€ na 20 000 €,
- v podprograme 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít – bežné výdavky sa rozpočet zvyšuje:
- v položke Divadlo zo sumy 0 € na 3 000 €
- v položke Petro-Pavlovské hody zo sumy 3 000 € na 6 000 €, z dôvodu 120. výročia obce.
B/ s ch v a ľ u j e
v programe č. 7 „Kultúra, propagácia“ : bežné výdavky vo výške
54 933 €
kapitálové výdavky vo výške 20 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 29/2015 bolo prijaté.
Program č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska (44 000 €)
8.2 Multifunkčné ihriská (2 100 €)
8.3 Detské ihriská (1 600 €)
8.4 Javornícko-Beskydská bežecká magistrála (200 €)
8.5 Turistické značenie (650 €)
8.6 Verejné osvetlenie (26 000 €)
8.7 Vianočné osvetlenie (1 900 €)
8.8 Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u Papaji – symbol
dediny (3 535 €)
8.9 Cyklochodník (0 €)
8.10 Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
49 350 €
kapitálové výdavky : 30 635 €.
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DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ –chce vedieť, prečo je pri kapitálových výdavkoch na ŠK
Javorník na prístavbu prístrešku rozpočet až 24 000 €.
(p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – ide o naviac práce, podľa skutočne zrealizovaných prác)
Zároveň podotýka, že všade sa rozpočet znižuje, iba pri ŠK Javorník je navýšenie o 6 000 €, prečo
ide o také navýšenie, keď všade šetríme? Hľadali aj nejaké granty na podporu športu, do ktorých by
sa mohol ŠK Javorník zapojiť?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – ak by športoviská prijali do správy ZŠ s MŠ, bolo by to
jednoduchšie so zapojením sa do grantov, je to jediná šanca, ako
získať cez fondy peniaze, zo strany vedenia ZŠ s MŠ však vôľa
na spravovanie športovísk nie je.
Navýšenie rozpočtu je predovšetkým z dôvodu, že je potrebné
futbalové ihrisko odvodniť.)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ konštatuje, že je zaujímavé, že pri schvaľovaní rozpočtu pre
ŠK Javorník je každý rok niečo výnimočné a extrémne dôležité. Dáva návrh, aby dotácia na bežné
výdavky pre ŠK Javorník bola vo výške 17 000 €, viac ako na úrovni roku 2013, veď takú dotáciu
do futbalového klubu vo výške 48 000 € zďaleka nedávajú ani väčšie mestá.
A ide o dotáciu iba pre úzky okruh ľudí, možno cca 75 futbalistov. Je zaujímavé, že peniaze na dom
kultúry nemáme, ale na platenie rozhodcov máme. Je zbytočné hrať III. ligu, keď nie sú na to
finančné prostriedky. Toto nie sú životne dôležité veci, veď nám chátrajú obecné budovy.
p. Martin Pavlík, starosta obce – aj vzhľadom k 120. výročiu chcú pozvať lepšie mužstvá a chcú
vylepšiť ihrisko, vrátane bufetu. Veď treba pozerať aj na to, že všetko je odpracované vo vlastnom
čase a ide o reálne vložené peniaze do obecného majetku, chce podporiť dobudovanie areálu.
Treba si vážiť športovcov, angažujú sa víkendmi, počas svojho voľného času a podotýka, že ďalších
28 000 € musia na činnosť zohnať sponzorsky.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – je to komplikované, hovorí sa, že je to diskriminujúce voči
ostatným, ale na druhej strane si povedzme, akí ostatní činní v obci existujú, nie je tu žiaden iný
takýto klub s takýmito výsledkami. Osobne to vníma kladne, ide však o otázku udržateľnosti do
budúcna.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – nikto nespochybňuje prácu športovcov, chce vedieť, či je
možné zo strany klubu znížiť rozpočet, aby suma bola prijateľná. Reakcie ľudí sú naozaj rôzne,
napr. že hrajú futbal cudzí hráči, na druhej strane sú reakcie ľudí aj pozitívne, že je to úžasné, že
v obci niečo také máme, ale treba takú obetu voči ostatným? Hľadajme zlatú strednú cestu, aby to aj
pre obecný rozpočet bolo prijateľné, veď sumou, akou dotujeme ŠK Javorník je naozaj pre obec
vysoká.
Zároveň chce vedieť, čo je rátané v sume 4 000 € na opravu a údržbu budovy.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – sú tam zahrnuté napríklad chodníky k budove)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – zaujíma sa, či údržbu ihriska vôbec robíme správne, či tam už
nie je priveľa piesku a potom je ihrisko pri daždi veľmi rozmočené.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – keďže nie je dostatok peňazí, údržbu na futbalovom
ihrisku stále iba látajú, tiež by radšej zavolali odbornú
firmu, aby to opravili. Bohužiaľ, lôžko naozaj nie je dobré,
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treba ihrisko ako tak vyrovnať a vyspraviť ho, aby sa tam
nedržalo bahno.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje dotáciu na kapitálové výdavky pre ŠK Javorník na
úrovni roku 2014.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – prečo sa ihrisko neodvodnilo už pri realizácii kanalizácie?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – vtedy sa to nedalo, práve hrali súťaž)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – koľko by stála kompletná rekonštrukcia ihriska? Navrhuje,
aby sa jeden rok kompletne urobila strecha na dome kultúry a druhý rok napr. ihrisko. Dajme
peniaze vyčlenené na chodníky na opravu domu kultúry, aby sa každá vec urobila naporiadok.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – v obci Vysoká nad Kysucou stála rekonštrukcia cca
50 000 €)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – chápe športovcov aj ľudí, ale ako povedať občanom, že je
prednejšie ihrisko ako napr. chodníky, ktoré sú v havarijnom stave a môže dôjsť kedykoľvek
k úrazu? Vtedy môže poškodený chcieť aj náhradu škody. Treba podporiť aj šport, ale rozumne.
V rozpočte pre ŠK Javorník, ako spomenul p. Jozef Pavlík, sa ráta s opravou chodníkov k budove.
Čiže rekonštrukcia chodníka pri ihrisku áno, ale pre ľudí k Chate Makov nie?
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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 2015 oproti návrhu nasledovnú zmenu:
- v podprograme 8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská – bežné výdavky sa suma
znižuje zo sumy 25 210 € na sumu 20 000 €.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 8 „Prostredie pre život“ : bežné výdavky vo výške
49 350 €
kapitálové výdavky vo výške 30 635 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Ing. Marián Masnica, Mgr. Janka Petrovičová, Anna Zajacová
Ing. Alena Šupčíková
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Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová, Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 30/2015 bolo prijaté.
Na návrh uznesenia, predloženého starostom obce, p. Martinom Pavlíkom, aby v podprograme 8.1
ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriská – bežné výdavky sa suma znížila zo sumy 25 210
€ na sumu 22 000 €, poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jozef Pavlík, Ing. Stanislav Gašparík

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

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

Program č. 9: BÝVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
9.1 BD Makov – Čierne 17 (22 000 €)
9.2 Bytovka Makov – Trojačka č. 58 (560 €)
9.3 Investičná bytová výstavba (413 670 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
17 560 €
kapitálové výdavky : 418 670 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – o čo ide v položke pri kapitálových výdavkoch pri
bytovom dome Makov-Čierne 17?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – bude to pre potreby nájomcov bytového domu, aby si
nájomcovia mali kam odložiť bicykle, kočíky, majú to tam
teraz veľmi natesno, nevyzerá to dobre.)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – podotýka, že bytový dom je „časovaná bomba“, nakoľko je
vo veľmi zlom stave, niektoré byty sú suché, ale do niektorých zateká, steny plesnia. Každoročne
budú musieť vynakladať finančné prostriedky na údržbu tohto bytového domu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 9 „Bývanie“ : bežné výdavky vo výške
17 560 €
kapitálové výdavky vo výške 418 670€.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 31/2015 bolo prijaté.
Program č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
10.1 Zariadenie pre seniorov (457 009 €)
10.2 Útulok – Makov č. 122 (8 060 €)
10.3 Opatrovateľská služba v byte občana (46 448 €)
10.4 Rozvoz stravy a prepravná služba (4 465 €)
10.5 Menšie obecné služby (600 €)
10.6 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi (4 800 €)
10.7 Zdravotné stredisko, lekári (13 300 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
464 682 €
kapitálové výdavky : 70 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v položke pri kapitálových výdavkoch ZpS zrejme došlo
k chybe, je tam veľká suma – prístrešok v areáli ZpS 10 000 € a ostatné výdavky 50 000 €.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – v ZpS bola spracovaná projektová dokumentácia na
rozšírenie pôvodného výťahu, navrhuje ale iné riešenie –
aby bol výťah nákladný, nie osobný, aby sa všetky
podlažia pokryli týmto nákladným výťahom ako technické
riešenie pre imobilných klientov, resp. zomrelých.)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – naozaj od začiatku prevádzky tam mal byť nákladný výťah,
treba ale pri tom rátať s prevádzkovými nákladmi cca 2 000 €
ročne, treba to narozpočtovať a rozrátať na náklady aj do
budúcna. Teší ho, že zamestnanci budú mať komfort, ale aj
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v existujúcom výťahu sa dá klient zviezť, samozrejme okrem
exitusu, naozaj to treba ale zvážiť a uvedomiť si, že to nie je
zdravotnícke zariadenia, ale zariadenie sociálne.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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
464 682 €
kapitálové výdavky vo výške 70 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 32/2015 bolo prijaté.
Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
11.1 Vzdelávanie zamestnancov obce ( 1 700 €)
11.2 Správa obce (164 018 €)
11.2.1 Správa obecných pozemkov mimo miestnych komunikácií (2 250 €)
11.2.2 Správa CHP Makov (7 000 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
168 968 €
kapitálové výdavky :
6 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ– súhlasí so vzdelávaním, ale oproti minulému roku je
navýšenie o 1 000 €.
(Ing. Irena Valičková, rozpočtárka obce – je plánovaných viac vzdelávaní, pričom cca 100 € stojí
jedno školenie na jedného zamestnanca)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – pri kapitálových výdavkoch OÚ je plánovaných 6 000 €. Čo
plánujú za tieto výdavky realizovať?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – zatiaľ nevedia, možno sa bude riešiť bezbariérový prístup,
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do budúcna uvažujú o prestrešení schodov. Samozrejme
v sume je zahrnutá aj bežná údržba.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 11 „Administratíva, správa a údržba obce“ :
bežné výdavky vo výške
168 968 €
kapitálové výdavky vo výške 6 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 33/2015 bolo prijaté.
Program č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
12.1 Rímsko-katolícka farnosť Makov (500 €)
12.2 Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti (700 €)
12.3 ZO SZŤP a ZPCCH Makov (1 600 €)
12.4 Makovanka, občianske združenie (700 €)
12.5 ZO ZŠTČ (200 €)
12.6 ŠK Javorník Makov (7 000 €)
12.7 Dobrovoľný hasičský zbor (200 €)
12.8 MO Matica slovenská (100 €)
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Výdavková časť:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v podprograme 12.1 Rímsko-katolícka farnosť Makov je
dotácia oveľa nižšia ako minulý rok, prečo?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – takto to uznali za vhodné, cirkev je predsa oslobodená od
rôznych poplatkov, či už od daní, dostávajú príspevky od
farníkov.)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – farnosti robí účtovníctvo a môže povedať, že za celé roky
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nedostávajú ani cent, všetko si platia sami. Pán farár žiadal
dotáciu predovšetkým na rekonštrukciu elektroinštalácie.
Podotýka, že cirkev je pre podstatne viac ľudí ako pri ŠK
Javorník a je tak málo podporená, žiadnemu spolku sme
takto dotáciu neskresali.)
(p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – ak bola zo strany Rímsko-katolíckej farnosti Makov
žiadosť, treba ju rešpektovať a dotáciu navýšiť.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – konštatuje, že dotácia pre farnosť sa vlastne v minulosti ani vôbec
nedávala, začalo sa to až po príchode p. farára Hluzáka.
Ubezpečuje však, že sa p. farárom určite dohodne a vyjdeme mu
v ústrety, ak to bude potrebovať, určite mu budeme vedieť
pomôcť.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 12 „Podpora všeobecne prospešných služieb“:
bežné výdavky vo výške 11 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Katarína Lučanová

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 34/2015 bolo prijaté.
Ďalej sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali finančnými operáciami rozpočtu vo výdavkovej
časti, v ktorých sú zahrnuté splátky úverov zo SLSP, a.s., zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ, splátka ŠFRB – nový úver pre BD.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 11-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 – Finančné operácie vo výdavkovej časti:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – konštatuje, že sme predali bývalú colnicu za 200 000 €,
tento rok bude suma celá rozpustená a vlastne nič naporiadok v obci urobené nebude, z rozpočtu je
rozčarovaná.
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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: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
finančné operácie vo výdavkovej časti vo výške 262 050€.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 35/2015 bolo prijaté.
Na záver programu č. 11 dal starosta obce hlasovať o Programovom rozpočte Obce Makov pre rok
2015 ako celku.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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 2015 nasledovne:
- príjmová časť: 2 578 414 €, z toho: bežné príjmy:
1 487 495 €
kapitálové príjmy: 236 200 €
finančné operácie: 854 719 €
príjmy celkom:
2 578 414 €
-výdavková časť: 2 571 547 €, z toho: bežné výdavky:
1 485 392 €
kapitálové výdavky: 824 105 €
finančné operácie:
262 050 €
- prebytok: 6 867 €.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
návrh programového rozpočtu Obce Makov pre roky 2016-2017.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová, Ing. Alena Šupčíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 36/2015 bolo prijaté.
12. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI
ZA ROK 2014
V zmysle ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá raz ročne obecnému zastupiteľstvu správu
o kontrolnej činnosti za uplynulý rok , a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
So správou o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorá tvorí prílohu zápisnice, informovala
poslancov OZ hlavná kontrolórka obce, p. Elena Trebulová.
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.
Kontrolná činnosť v roku 2014 bola vykonaná na základe :
 Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014, ktorý bol schválený uznesením č. 181/2013
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 4.12.2013.


Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014, ktorý bol schválený uznesením č. 85/1/2014
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 18.6.2014

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti za rok 2014 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. 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
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a vo finančných operáciách, na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov a platobnú
schopnosť. Kontrolovala dodržiavanie zákona 25/2006 Z.z. postup zadávania podprahových
zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami a dodržiavanie zákona 122/2013 o ochrane osobných
údajov, stav vo fondoch, kontrolovala pokladničnú disciplínu pri pokladničných operáciách,
kontrolovala pokladničnú hotovosť. Ďalej dodržiavanie schváleného rozpočtu, vyrovnanosť
rozpočtu, schválené rozpočtové opatrenia pri úpravách rozpočtu, úspornosť a hospodárnosť vo
vynakladaní výdavkov, vývoj v príjmovej časti rozpočtu. Kontrolovala stav pohľadávok
a záväzkov, poskytované dotácie z Obce Makov právnickým osobám na základe predložených
žiadostí, poskytnuté dotácie a transfery pre Obec Makov zo ŠR, ako i čerpanie finančných
prostriedkov zo ŠR.
Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so
zameraním sa predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
nakladaní s majetkom obce a obci zvereným majetkom štátu. Plní pri tom úlohy stanovené v § 18 f
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti
a aktuálnosti a je realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V procese samosprávneho riadenia obce sú kontroly zameriavané najmä na účtovníctvo, štatistické
výkazníctvo, operatívnu evidenciu, rozbory hospodárskej činnosti, analýzy rozpočtového procesu,
verejné obstarávanie, interné predpisy, ich dodržiavanie a súlad s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný do užívania, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie
alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Prehľad
o vykonaných kontrolách v roku 2014
P.č.

Názov kontroly

Kontrolovaný
subjekt

Výsledo
k
kontroly

Počet
kontrol.
Zistení

Počet opatrení
prijaté/splnené

1.

Kontrola pokladničnej činnosti za II.
polrok 2013, pokladničné limity,
inventarizácia fin. prostriedkov,
rozpočtové účtovníctvo, PFK
Kontrola dodržiavania zákona 25/2006
Z.z.v znení neskorších predpisov, kontrola
postupu zadávania podprahových zákaziek
a zákaziek s nízkymi hodnotami za rok
2013
Kontrola zákonitosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s finančnými
prostriedkami v školskom klube detí
a CVČ za rok 2013. Využitie bežných
a kapitálových výdavkov na účely
materiálnych, personálnych
a priestorových podmienok pre
zabezpečenie voľno-časových aktivít detí.
Kontrola prevádzkovania viacúčelových
ihrísk v areáli ŠK Javorník a pri Základnej
škole v Makove za rok 2013

Obec Makov

Správa
1/2014

5

5/5

Obec Makov

Správa
2/2014

2

2/2

Základná škola,
rozpočtová
organizácia č. 264

Správa
3/2014

2

2/2

Obec Makov
ZŠ Makov

Správa
4/2013

4
7

4/4
7/7

2.

3.

4.
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

Kontrola vybavovania sťažností a petícii
v zmysle § 18 d/ zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, ktoré obec vybavuje
v zmysle zákona NR SR č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle zákona SNR
č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších zmien a doplnkov
a prešetrovanie sťažností podľa „Zásad
vybavovania sťažností a petícii
v podmienkach Obce Makov
Následná finančná kontrola hospodárenia
s majetkom obce „Colný hraničný
prechod“ od dátumu nadobudnutia do dňa
predaja majetku Obce Makov
Kontrola tvorby a použitia jednotlivých
finančných fondov za rok 2013
Kontrola správnosti vedenia a nakladania
s pokladničnou hotovosťou v Obci Makov,
účtovanie pokladničných dokladov do
rozpočtového účtovníctva, vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly,
inventarizácia finančných prostriedkov
v hotovosti v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve za I. polrok 2014
Kontrola dodržiavania zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Kontrola prijatých opatrení a ich plnenie
na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami za rok
2014

Obec Makov

záznam

Obec Makov

Správa
6/2013

1

Obec Makov

záznam

0

Obec Makov

záznam

0

0/0

Obec Makov

9/2013
správa

1

1/1

Obec Makov

záznam

0

0/0

0

0/0

1 ?

0/0

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 preukazateľnonosti 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:
-odborné stanovisko k rozpočtu Obce Makov na rok 2014
- odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Makov
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce MAKOV za rok 2013.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
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správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za rok 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 37/2015 bolo prijaté.
13. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA MESIAC JANUÁR 2015
O správe o kontrolnej činnosti informovala p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 bola vykonaná následná
finančná kontrola v Zariadenie pre seniorov.
Predmetom činnosti bola kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri príprave jedál a prevádzke
spoločnej kuchyne pre ZPS, ZŠ, MŠ a spoločnej výdajne pre tieto subjekty, kontrola dodržiavania
materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál, dodržiavanie potravinového sortimentu
a množstvo normovaných druhov potravín, výťažnosť pokrmov a jedál po tepelnom spracovaní,
zhodnotenie dosiahnutej efektívnosti pri spojení dvoch prevádzok kuchýň, a to kuchyne pre
Základnú školu s materskou školou Makov a kuchyne pre Zariadenie pre seniorov.
Kontrolovaným obdobím bol I. polrok 2013 a I. polrok 2014.
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, účelnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní
s finančnými prostriedkami obce pri prevádzkovaní spoločnej kuchyne pre zariadenie pre seniorov,
základnú školu s materskou školou a výdajne pre tieto subjekty.
Kontrolné zistenia :
Jedálne lístky a vydané potraviny do spotreby korešpondujú s normovacími hárkami. Náhodným
výberom boli odkontrolované zostavené jedálne lístky s obratovou súpiskou zásob, výkazom
stravovaných osôb a prehľadom inkasa stravného od stravníkov. Taktiež bola prevedená kontrola
nadväznosti prehľadu inkasa stravného za dni na mesačné výkazy v skladbe prípravy jednotlivých
druhov jedla pre rôzne skupiny stravníkov.
Režijné náklady na výrobu a výdaj v ZŠ a MŠ od 1.1.2013 do 30.6.2013:
Mzdy pracovníkov kuchyne
Dohody o VP
Odvody
DDP
Stravovanie zamestnancov
Elektrická energia /samostatný elektromer/
Plyn /koeficient rozdiel medzi meračom ZŠ a telocvične/
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13 813,-€
387,-€
4 772,-€
211,-€
701,-€
3 162,-€
3 390,-€

Voda /samostatný merač/
Opravy /elektrospotrebičov, výpočtovej techniky/
Ostatné služby /TKO, poplatky banke, BOZP, telefón/
Statný materiál /kanc.potreby,čistiace prostriedky,tonery/
Spolu :

454,-€
224,-€
487,-€
221,-€
27 822,-€

Režijné náklady na jeden obed: 27 822,- € : 17 783 uvarených jedál = 1,56€.
Režijné náklady na výrobu jedál v spoločnej kuchyni v zariadení pre seniorov od 1.1.2014
do 30.6.2014:
Mzdové náklady / 5 kuchárov, 2 pomocné sily, 70%vedúca kuchyne/
23 871,-€
Odvody
8 334,-€
Stravovanie zamestnancov
1 722,-€
Príspevok do sociálneho fond
239,-€
DDP
251,-€
Elektrická energia
3 066,-€
Spotreba plynu
770,-€
Plyn spotrebovaný v kuchyni
765,-€
Voda spotrebovaná v kuchyni
282,-€
Stočné
302,-€
Teplo spotrebované v kuchyni
370,-€
Čistiace prostriedky
525,-€
Inventár, zdravotné prehliadky ,opravy
1 360,-€
Revízie
225,-€
Iné náklady/opravy, odpad,odpisy,maľovanie,deratizácia,OPP
1 700,-€
Inventár
1 500,-€
Spolu:

45 282,-€

Režijné náklady na prípravu jedného jedla: 45 282,-€ : 45 443 jedál = 1€.
Náklady na školskú výdajňu jedál:
Mzdy pracovníkov započítané v mzdách v spoločnej kuchyni z dôvodu, že jedlo sa pripravuje aj
vydáva tými istými pracovníkmi v jednom časovom fonde. Školská výdajňa jedál má podružný
elektromer .Média ako sú plyn a voda sú určené prepočítaným skutočnosti dosiahnutých za I.
polrok 2014.
Elektrická energia
1 515,-€
Spotreba plynu
1 667,-€
Spotreba vody
150,-€
Telefón, poštovné
300,-€
Čistiace prostriedky
400,-€
Všeobecný materiál, kancelárske potreby
200,-€
Poistenie
100,-€
Revízie
250,-€
BOZP
200,-€
Opravy
100,-€
Softvér
120,-€
Údržba softvéru
100,-€
Spolu:

5 102,-€
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Režijné náklady na jedno vydané jedlo: 5 102,- : 2/polrok/ : 16783počet vydaných jedál =
0,152 €.
Náklady na výdajňu jedál v zariadení pre seniorov:
Elektrická energia
Voda spotrebovaná v jedálni
Stočné spotrebované v jedálni
Teplo spotrebované v jedálni

150,-€
65,15€
69,94 €
683,85 €

SPOLU:

968,94 €

Prepočítaný počet vydaných jedál

58 469

Režijné náklady na jedno jedlo

0,02€

V zariadení pre seniorov je plánovaná réžia vo výške 0,50 € na prípravu celodenného
stravovania na jedného klienta. V skutočnosti pri príprave jedál v spoločnej kuchyni v zariadení
pre seniorov je réžia vo výške 1,10 € na jedno pripravené jedlo na jedného klienta. Po prepočte
podávaných jedál jednému klientovi za jeden deň je réžia vo výške 2,20 €. / raňajky, desiata,
olovrant, večera a druhá večera tvoria jednu pätinu réžie na obed./ Keďže platba klienta je 0,50
€ doplatok obce predstavuje 1,70 €.
Cudzí stravníci s obedom racio majú náklady na obed 2,10 € a platia 1,56 €. Obec dopláca
0,54 €.
Cudzí stravníci s obedom diéty majú náklady na obed 2,35 € a platia 1,81 €. Obec dopláca
0,54 €.
V tabuľke uvedené režijné náklady pre klientov v zariadení pre seniorov pri celodennom
stravovaní sú uvedené podľa VZN Obce Makov č. 2/2013. Skutočnosť režijných nákladov
dosiahla v I. polrok 2014 sumu 1,10 €. Platba od klientov zariadenia pre seniorov pri
celodennom stravovaní predstavuje čiastku 0,50€.
Ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie poskytnutím teplého jedla vo
vlastnom stravovacom zariadení /stravovanie zamestnancov v školskej jedálni, v jedálni
zariadenia pre seniorov/ , prispieva na stravovanie v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce
v sume, ktorá tvorí 55% ceny jedla. Zamestnanci Zariadenia pre seniorov sa v denných zmenách
stravujú v jedálni zariadenia pre seniorov. Cena potravín je navýšená oproti ostatným
zamestnancom / napr . zamestnanci ZŠ s MŠ/ o 0,97 € z dôvodu podávania nápojov. Jedlo sa
pripravuje spoločne v kuchyni zariadenia pre seniorov z rovnakých surovín a pri rovnakých
režijných nákladoch. Takéto navýšené stravnej jednotky by predpokladalo prípravu obedov
z kvalitnejších surovín alebo v inej gramáži podávaného mäsa alebo príloh. Z tohto dôvodu je
potrebné stravné zamestnancov v zariadení pre seniorov priradiť do rovnakej ceny potravín ako
ostatní zamestnanci a vypočítavať cenu uhrádzanú zamestnancom za jedno jedlo nasledovne:
Hodnota jedla:
2,22 €
Náklad zamestnávateľa 55% x 3,20€ = 1,76 €
Príspevok so SF
0,44 €
Doplatok zamestnancov
0,02 €.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – oceňuje, že sa na stôl poslancom dostane aj takáto správa
kontrolórky, sú tam však veci, ktoré sa nezakladajú na pravde., napr. nie je pravda, že na
klientov zariadenia pre seniorov obec dopláca. To isté je u školy a deťoch – obec nedopláca,
peniaze idú cez systém podielových daní a sú určené na výdajnú školskú jedáleň a kuchyňu
v ZpS. Aby mohla kuchyňa fungovať, museli si na začiatku réžiu vyrátať.
Všetko by bolo dobré, ak by si človek všetko sám vždy zaplatil. V zariadení pre seniorov by sa
to však nemalo riešiť prídavkami k jedlu. Nemá nič proti tomu, ak sa zamestnancovi zníži
stravná jednotka, budú mať k výplate o cca 20 € viac.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – nevie, čo rátali do nákladov réžie, pretože do réžie sa
premietajú mnohé veci, nielen elektrika a plyn. Ďalej podotýka, že nepozná presne predpisy
štátnej správy, ale v podnikateľskej praxi by to bolo porušenie zákona, pretože zamestnávateľ
musí zamestnancovi poskytnúť stravu vo výške minimálne 3,15 €, vrátane DPH, čiže ak sa
poskytuje lacnejšie jedlo, je to neskutočný problém. Vôbec správe nerozumie. V každom
prípade namieta výpočet réžie, pretože nie je réžia iba to, že sa zoberie náklad na elektriku
a plyn odtiaľ, kde sa varí. Na to, aby sa jedlo vyvarilo, musí sa zobrať aj pomerná časť odpisov
– jednej budovy, aj druhej budovy, lebo bez toho by sa to nenavarilo.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
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 mesiac január 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 38/2015 bolo prijaté.
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14. SCHVÁLENIE VSTUPU OBCE MAKOV DO MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MAS
BYTČIANSKO o.z.
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Zástupcovia Mikroregiónu Horných Kysúc sa na zasadnutí dňa 10.9.2014 obrátili na Mesto
Turzovka so žiadosťou o zapojenie sa do verejno - súkromného partnerstva v občianskom združení
MAS Krajšie Kysuce, alebo MAS Bytčiansko . Na rokovaní Mikroregiónu Horné Kysuce bolo
deklarované niektorými zástupcami Mikroregiónu, že nie je záujem o vstup Mesta Turzovka do
MAS Krajšie Kysuce. Na návrh bývalého vedenia obcí Makov a Vysoká nad Kysucou ako
alternatíva k neprijatiu Mesta Turzovka a obcí Makov a Vysoká nad Kysucou do MAS Krajšie
Kysuce prebehli so zástupcami MAS Bytčiansko viaceré rokovania, ktorého záverom bolo
vydanie súhlasu rozšírenia MAS Bytčiansko o ďalšie obce Makov, Korňa, Vysoká nad Kysucou
a Mesto Turzovka, deklarované uznesením č. 2/2014 zo zasadnutia MAS Bytčiansko dňa
23.9.2014.
Zdôvodnenie :
Mikroregión Horné Kysuce má za sebou už viac ako 10 ročnú existenciu a partnerskej spolupráce.
Organizácia svojou zakladateľskou listinou zo dňa 05.11.2003 deklarovala záujem o spoločný
rozvoj územia, komunikáciu na úrovni verejného a súkromného sektora, podporu cestovného ruchu
a osvetu, koncepčný a systémový prístup pri riešení problémových oblastí života ako aj záujem
o ochranu a tvorbu životného prostredia na úrovni regiónu. Keďže však niektoré obce
z Mikroregiónu Horných Kysúc – Olešná, Podvysoká, Staškov, Klokočov, Dlhá nad Kysucou
spoločne s Obcami Raková, Zákopčie založili v závere predchádzajúceho volebného obdobia
občianske združenia Krajšie Kysuce, pričom odmietli prijať Mesto Turzovka a tým aj obce Vysoká
nad Kysucou a Makov, keďže územia musia byť prepojené, hľadali sme inú alternatívu, aby sme
zabezpečili regionálny rozvoj územia do nasledujúcich rokov. Jedinou možnou alternatívou je
vstúpiť do občianskeho združenia MAS Bytčiansko, a tak z časti zachovať súdržné územie
s prirodzenými, ale aj časom vybudovanými väzbami. Zástupcovia obcí Makov, Korňa, Vysoká nad
Kysucou a Mesto Turzovka sa rozhodli toto územie inštitucionalizovať a vstúpiť do verejno –
súkromného partnerstva občianskeho združenia MAS Bytčiansko. Počas roku 2015 budú všetci
členovia a partneri združenia participovať na príprave stratégie pre miestny rozvoj, na základe
ktorej sa bude verejno – súkromné partnerstvo uchádzať o štatút miestnej akčnej skupiny – MAS
Bytčiansko, o.z..
V programovom období 2014-2020 budú môcť verejno – súkromné partnerstvá ( s právnou
subjektivitou občianskeho združenia a štatútom miestnej akčnej skupiny) realizovať aktivity
v zmysle Prioritnej osi č. 5 Integrovaného regionálneho operačného programu IROP s názvom
Miestny rozvoj vedený komunitou ( CLLD – Comunity led local development) a Opatrenia č. 19
Program rozvoja vidieka s názvom Leader, nasledovne :
Integrovaný regionálny operačný program :
- Podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou
- Podpora rastu a tvorbu pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej úrovni.
Program rozvoja vidieka :
- Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva
- Kvalita života
- Vidiecky cestovný ruch
- Technológie šetrné k ŽP, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckych oblastiach
a využívanie IKT.
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Pre pôsobnosť miestnych akčných skupín je oprávnené celé vidiecke územie SR. Počet obyvateľov
na území miestnej akčnej skupiny („MAS“) musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie
prekročiť počet 150 000 obyvateľov. Hustota obyvateľstva územia MAS nesmie presiahnuť 150
obyv./km2. Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7. MAS musí mať vypracovanú stratégiu
miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore
miestneho rozvoja.
Postup pre výber miestnych akčných skupín bude prebiehať v rámci jednej prípadne viacerých
výziev, pričom prvá výzva bude vyhlásená najneskôr do 2 rokov od schválenia Partnerskej dohody
SR na roky 2014-2020. V prípade ďalších výziev bude výber MAS dokončený do konca roku 2017.
Pred výzvou výber MAS bude v dostatočnom časovom predstihu vyhlásená výzva na prípravnú
podporu pre partnerstvá, ktoré doteraz nemali štatút MAS.
Nové vedenie Mesta Turzovka vykonalo návštevy vedenia obcí Raková, ako i na zasadnutí
Mikroregiónu Horné Kysuce dňa 15.01.2015 deklarovalo záujem o prednostný vstup Mesta
Turzovka a obcí Korňa, Vysoká nad Kysucou a Makov do MAS Krajšie Kysuce ako prirodzenej
MAS – ky v rámci regiónu Horných Kysúc, ale zo strany už založeného OZ Krajšie Kysuce, už nie
je záujem o prijatie nových členov.
Preto Obec Makov zastúpená starostom obce, Martinom Pavlíkom, navrhuje vstup Obce Makov do
MAS Bytčiansko, o.z., a tým zachovanie možnosti čerpať eurofondy obecnou samosprávou v
Makove z multifondovej stratégie CLLD financovanej prostredníctvom EPFRV – Európskeho
poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka a EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
vstup Obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 do miestnej akčnej skupiny MAS
Bytčiansko, o.z..
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 39/2015 bolo prijaté.
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15. RÔZNE:
A/ Schválenie VZN o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
O návrhu VZN o poskytovaní sociálnej služby v jedálni oboznámil poslancov OZ p. Jozef Pavlík,
zástupca starostu obce.
VZN upravuje poskytovanie sociálnej služby v jedálni – výdaj a donášku (rozvoz) stravy
oprávneným fyzickým osobám.
Výška stravnej jednotky sa zvyšuje o 0,30 €, t. j. režijné náklady sa zvyšujú zo sumy 0,56 € na 0,86
€, a to z dôvodu čiastočného vykrytia režijných nákladov prevádzky Zariadenia pre seniorov Makov
č. 62.
Suma 0,86 € režijných nákladov predstavuje príspevok prijímateľa sociálnej služby v jedálni na
réžiu prevádzky Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 a je príjmom zariadenia.
Táto suma pozostáva z režijných nákladov na médiá vo výške 0,70 € a ceny práce vo výške 0,16 €.
Z uvedenej sumy zamestnanci stravovacej prevádzky zariadenia pre seniorov obdržia sumu 0,12 €
za prípravu jedného jedla v mesačnej výplate ako odmenu zamestnanca stravovacej prevádzky.
Zariadenie pre seniorov Makov vedie v kalendárnom mesiaci písomnú evidenciu o poskytnutej
sociálnej službe v jedálni – Dodací list, Menný zoznam stravníkov.
Účinnosť toho VZN by bola od 01.03.2015.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15/A:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – keďže návrh VZN nerieši klientov zariadenia pre seniorov, iba
o dôchodcov, ktorým sa strava rozváža, treba vykryť režijné náklady z kapitoly sociálneho úseku.
Návrh VZN doporučuje schváliť, bude navýšenie pre občanov, ktorí odoberajú stravu zo ZpS
pomocou rozvozu jedla, stále však bude treba zariadeniu pre seniorov vykryť rozdiel, a to
z rozpočtu podielových daní pre občanov nad 62 rokov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.1/2015 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni,
s účinnosťou od 01.03.2015.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 40/2015 bolo prijaté.

B/ Žiadosť DHZ obce Makov na výstavbu novej hasičskej zbrojnice
K prerokovaniu žiadosti sa zúčastnili aj členovia DHZ obce Makov, p. Milan Nemec a p. Viktor
Židek, ktorí svoju žiadosť bližšie špecifikovali a odôvodnili.
Obsah predloženej žiadosti:
Na výročnej členskej schôdzi DHZ Makov, konanej dňa 24.1.2015, okrem iného, zaznela
a rezonovala diskusia o súčasnom uskladnení hasičskej výzbroje a výstroje. Podmienky, ktoré majú
v súčasnosti, ani z ďaleka nevyhovujú požiadavkám vyhlášky 121 Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky z 26. februára 2002 o požiarnej prevencii a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi. Reálny stav je, že materiál a technika hasičského zboru sa k dnešnému dňu nachádzajú
na štyroch miestach:
- Požiarna zbrojnica - na colnici je garážovaná Tatra 148, hasičské striekačky PS 12, PS 15, PS
20, kalové čerpadlo, prenosné čerpadlo na dopĺňanie vody do cisterny. Okrem tejto techniky sa v
garáži nachádza aj historická PS 16, PS 8, PS 3 a štvormužná striekacia pumpa s vysokou
historickou hodnotou.
Garáž na colnici je absolútne nevyhovujúca, má náročné vykurovanie. Vlhkosť spôsobuje tuchnutie
hadíc, zásahových oblekov a ostatného materiálu spojeného s požiarnou ochranou. Veci sú
neprehľadné a stiesnene uložené na jednej hromade, v stupňovej garáži, kde sa súčasne garážuje aj
obecný traktor s príslušenstvom.
Nakoľko sa zbrojnica nachádza mimo centra obce je čas výjazdu k zásahu oneskorený o 10 - 15
minút.
- Colnica váha - bývalý domček váharov slúži na dokumentáciu písomnosti DHZ . Historické
písomnosti, v ktorých je zdokumentovaná história hasičského zboru za posledných 90 rokov našimi
predkami, leží teraz v kartónoch naviazaná ako do zberu papiera.
- Obecný úrad - v zasadačke je tretia časť nášho majetku a to : zástava DHZ obce Makov a
poháre, ktoré získali na rôznych súťažiach počas spomínaných 90 rokov histórie.
- Zariadenie pre seniorov - tu parkujú hasičské auto Ford na prepravu hasičov- bez garáže, pod
holým nebom .
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Členská schôdza sa uzniesla na jednoznačnom závere - na výstavbe novej hasičskej zbrojnice,
ktorá bude slúžiť minimálne 50 rokov. Vzhľadom na členenie obce musí byť vybudovaná v
centre obce a musí spĺňať všetko čím nás zaväzuje zákon a vyhláška.
Hasičskú výzbroj a výstroj nerátame na eurové položky. Ich cena sa šplhá do výšky viac ako
dvestotisíc eur. Všetci si musíme uvedomiť, že už 25.2.2015 dostaneme novú Tatru 815 a jej
hodnota prevyšuje 200 tisíc € bez príslušenstva.
Je to náš spoločný obecný majetok a ten si treba patrične chrániť, lebo slúži všetkým nám a
nevieme, kedy ho budeme potrebovať.
DHZ Makov a výbor verí, že sa obecné zastupiteľstvo kladne postaví k tejto problematike, a čo
najskôr nás bude informovať o stave našej žiadosti.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15/B:
p. Milan Nemec, člen DHZ obce – dňa 07.02.2015 sa konala výborová schôdza DHZ obce Makov
z dôvodu prerokovania vyhovujúcej polohy na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Z 11 členov
výboru sa na rokovaní zúčastnilo 8 členov. Rozhodovali medzi terajšou zbrojnicou na bývalej
colnici, starou hasičskou zbrojnicou a budovou s pozemkom pri železničnej stanici.
Na základe posudzujúcich troch ukazovateľov – vzdialenosť od centra obce, rozloha, dostupnosť
k areálu a možnosť ďalšieho využitia areálu na súťaže, tréningy a pod., sa jednohlasne rozhodli pre
budovu s pozemkom pri železničnej stanici, ktorá najviac spĺňa posudzujúce ukazovatele a aj
hlavne preto, že susediaci pozemok je obecný a využívaný DHZ obce Makov na rôzne aktivity, ako
sú napr. súťaže, tréningy a pod.
Nakoľko sa ich technika čoskoro rozšíri o ďalšie vozidlo, je potrebné brať do úvahy potrebné
rozlohové parametre novej zbrojnice. Jej rozmery by mali byť cca 24 m x 15 m s jedným
poschodím, pričom na prízemí by boli garáže s dielňou a na poschodí by sa nachádzali dve šatne,
sociálne zariadenie a kancelária.
Je to veľká stavba, ktorá bude potrebovať čas na jej realizáciu, z toho dôvodu je potrebné
prispôsobiť súčasnú hasičskú zbrojnicu, ktorá s nachádza v priestoroch bývalej colnice, a to tak, že
sa zabezpečí jej vykurovanie, aspoň na potrebnú prevádzkovú teplotu, prípadne zateplenie stropu
a uvoľní s priestor, v ktorom sa momentálne nachádza obecný traktor s príslušenstvom. Je to z toho
dôvodu, aby sa uvoľnil priestor pre garážovanie nového hasičského auta.
p. Viktor Židek, člen DHZ obce Makov – opätovne pripomína, že nakoľko sa v súčasnosti hasičská
zbrojnica nachádza mimo centra obce, je čas výjazdu k zásahu oneskorený o cca 10 - 15 minút.
Naozaj je zbrojnica potrebná v centre, treba to už konečne riešiť, veď hasičská zbrojnica bude slúžiť
aj ďalším generáciám. Majú hasičskú techniku, množstvo zariadení a všetko majú na hromade, sú
rozťahaní po celej obci, v okrese to takto nemá žiadne DHZ. Podotýka, že na CHP nemajú šancu
umiestniť dve autá s dĺžkou minimálne 12 m, potrebujú štyri garáže – na dve veľké a dve malé autá.
p. Martin Pavlík, starosta obce – členom DHZ obce oznamuje, že v rámci programového rozpočtu
Obce Makov pre rok 2015 návrh na odkúpenie budovy pri železnici nebol schválený. Obecné
zastupiteľstvo sa nestotožnilo s návrhom premiestniť hasičskú zbrojnicu na železnicu, nemajú na to
ani financie. Budú hľadať iné riešenia, zatiaľ budú musieť pokračovať v tomto provizórnom stave.
Dnes nevieme konkrétne odpovedať na žiadosť hasičov, musíme nájsť nové riešenie. Zo
strategického hľadiska by to bolo najvýhodnejšie, keby hasičská zbrojnica bola na tomto mieste pri
železnici, bohužiaľ obecné zastupiteľstvo návrh nepodporilo. Žiada poslancov OZ rozmýšľať, čo
ďalej s touto situáciou.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – nikto nepochybuje o kvalite a má úctu k práci hasičov.
Nerozmýšľali však o možnosti rozšíriť priestory na bývalej colnici?
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(p. Milan Nemec – nie je to vyhovujúce už kvôli vzdialenosti, pracujú aj s deťmi, je to ďaleko)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – pripomína, že to nie je obecný hasičský zbor, ale dobrovoľný
hasičský zbor obce. Zákon nám ukladá mať dobrovoľný hasičský zbor obce.
Bolo tu vymenované, čo všetko musí zbor mať. Na objasnenie – zákon umožňuje mať aj spoločný
DHZ s Vysokou nad Kysucou. Do roka budeme štyri vozidlá na možno dva výjazdy ročne, nikoho
však nezaujíma, čo všetko to obnáša, napr. platenie vysokých poistiek a pod. Osobne vidí riešenie
také, že obecný traktor sa dá z priestorov CHP preč do starej hasičskej zbrojnice, strop sa zateplí,
urobia sa tam ďalšie úpravy a techniku budú mať hasiči tam. Tieto dočasné riešenia budú trvať cca
2 roky, jediné riešenie do budúcna bude zrejme výstavba novej hasičskej zbrojnice.
(Milan Nemec – sú si vedomí, že sa to nevyrieši za 1- 2 roky, ale boli by radi, keby to bolo naozaj
iba dočasné riešenie. Dá sa postaviť aj nízkonákladová hasičská
zbrojnica, budú bojovať za výstavbu novej hasičskej zbrojnice.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – je vidieť u hasičov zápal a ich práca má zmysel. Treba
pouvažovať aj nad ďalšími alternatívami. Pokiaľ ide o vzdialenosť hasičskej zbrojnice, Vysočania
takisto majú zbrojnicu na Kelčove. Takisto je fajn, že to baví aj deti, že to robia so zápalom. Myslí
si, že sme si možno rodičov naučili, aby mali všetko pod nosom, ale nejde to vždy. Veď niektoré
deti, ak chcú sa venovať svojim koníčkom, taktiež dochádzajú ďalej a rodičia ich vozia, napr. na
výtvarnú do Čadce, resp. do ZUŠ do Bytče, synov vozia na zápas a pod. Treba osloviť rodičov, aby
na tomto participovali aj oni. Ak chce rodič, aby sa tomu dieťa venovalo, treba sa mu viac venovať
aj zo strany rodičov.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – toto sú individuálne záležitosti, ale pri hasičov ide
o kolektívnu vec, ide tam o viac detí)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ubezpečuje hasičov, že im naozaj chceme pomôcť a budú
situáciu riešiť, do 25.2. 2015, kedy majú priviezť novú hasičskú cisternu, sa to však určite nevyrieši,
novú garáž, ani hasičskú zbrojnicu dovtedy nepostavíme.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – hasiči hovoria, že prioritou pre nich sú deti, ktorým sa
venujú. Je mu to ľúto aj kvôli deťom, pretože tie vyrastú, no dovolí si tvrdiť, že toto volebné
obdobie strechu nad hlavou mať nebudú.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – možnosťou je ešte osloviť p. Grežďa, aby naspäť odpredal
prístrešok pre obecné autá a techniku.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedom ie
žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Makov na výstavbu novej hasičskej zbrojnice
v centre obce.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 41/2015 bolo prijaté.
16. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložil
a prečítal k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce. Uznesenia boli schválené pod číslom 11 –41/2015.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
17. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní deviati 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 20.30 hod.

Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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