ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 12. decembra 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Ing. Marián Masnica
Novozvolený starosta obce: Martin Pavlík
Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Prizvaní:

Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ
Zuzana Kubačková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Mária Gašparíková, predsedkyňa MVK
Mgr. Elena Rusňáková, Makové zrnká, n.f.
Milan Nemec, zástupca DHZ
Mgr. Ján Gašparík
Rudolf Greguš
Rastislav Hunčík
Ing. Stanislav Lučan

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce
Ing. Marián Masnica. Privítal všetkých prítomných. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia je
konštituovanie orgánov samosprávy obce, zloženie sľubu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva, zobratie na vedomie poverenia zástupcu starostu obce, poverenie poslanca,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, určiť sobášiacich,
stanovenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce,
určenie platu starostu obce. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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2. URČENIE ZAPISOVATEĽKY
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
3. PRÍHOVOR Ing. MARIÁNA MASNICU, STAROSTU OBCE V SÚVISLOSTI
S UKONČENÍM VOLEBNÉHO OBDOBIA 2010-2014
Vážení Makovania, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, novozvolený pán starosta
a novozvolené poslankyne a poslanci obecného zastupiteľstva, dôstojný pán farár, vážený
pán starosta partnerskej obce Hutisko – Solanec, pán riaditeľ základnej školy s materskou
školou, vedúci spoločenských organizácií, združení a fondov, zamestnanci obce
Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotil pred odovzdaním výkonu samosprávy obce
novozvoleným orgánom Obce Makov uplynulé volebné obdobie 2010-2014.
Obecné orgány boli ustanovené do funkcie dňa 20. decembra 2010. V obecnom zastupiteľstve
za volebné obdobie pracovalo 9 poslancov, po úmrtí p. Rudolfa Skukálka nastúpil poslanec p.
Rudolf Greguš.
Obecné zastupiteľstvo za volebné obdobie zasadalo 45 krát, prijalo celkom 661 uznesení.
Ako orgány obce, starosta a poslanci, sme posunuli našu obec dopredu v mnohých smeroch
pri štandardnom hospodárení obce.
Prevzali sme od Colného riaditeľstva SR v januári 2012 majetok CHP a u poslancov prevážil
názor jeho odpredaja nad vlastným využitím v prospech zamestnanosti, takže tento majetok
bol odpredaný.
Zrealizovali sme eurofondovú akciu Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce
Makov, projektovo, inžiniersky sme pripravili Rekonštrukciu cintorína a zrealizovali sme
ucelené časti za 54 315 €, projektovo, inžiniersky sme pripravili Rekonštrukciu chodníkov od
bývalej hasičskej zbrojnice po Chatu Makov a ukončili sme tri etapy za 94 400 €, presadili
sme asfaltovanie medzinárodnej cesty I/18 v centre obce a pod Pančavou a čo je podstatné,
podarilo sa ju zahrnúť do balíka rekonštrukcií ciest I. triedy pre toto programovacie obdobie
EÚ, zrealizovali sme bežné asfaltovanie ciest a opravy za 81 932 €. Pokračovali sme
v rekonštrukciách a výstavbe školskej, sociálnej, športovej a bytovej infraštruktúry.
Starú dámu-školskú jedáleň sme nahradili modernou výdajnou školskou jedálňou v budove
materskej školy, zrekonštruovali a najmä zlúčili sme spoločnú kuchyňu v zariadení pre
seniorov, zateplili dve strany materskej školy, postavili 2/3 nového polyfunkčného prístrešku
na ihrisku, staviame nový bytový dom.
Kompletne sú inžiniersky pripravené projekty, kde treba iba stavať – dozatepľovanie budovy
materskej školy, cintorín, chodníky, polyfunkčný prístrešok na ihrisku, rekonštrukcia
zariadenia pre seniorov za účelom zvýšenia mobility klientov na vrchných poschodiachpredĺženie výťahu, rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Rozpracované sú projekty, na ktorých treba pracovať, a to cyklochodník, rozhľadňa, ďalší
bytový dom.
Pokračovali sme v pozemkových úpravách, ktoré budú dokončené v roku 2016 a natrvalo
zásadne zmenia tvár našej obce.
Šport, kultúra, spolková činnosť boli pevnou súčasťou obecnej politiky. Nadviazali sme
partnerskú spoluprácu s obcou Hutisko-Solanec, s rakúskou gemainde Reinsberg, futbal
dosahuje pekné úspechy.
Obecnému hasičskému zboru obstarávame nové hasičské auto, v súčasnosti je spis na
kontrole na ministerstve pôdohospodárstva a auto bude dodané do 28.02.2015.
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Prirodzene, že sú i veci, ktoré sme nezvládli a je potrebné pokračovať v ich zlepšení.
Priestorové podmienky pre hasičov, obecnú techniku, zimnú údržbu, sklady posypového
materiálu, zberný dvor, skvalitnenie prístupových komunikácií do osád, kde sme vzájomne
nenašli spoločný cieľ.
Zefektívnili sme riadenie, organizačné a realizačné procesy – vznik spoločnej Základnej školy
s materskou školou, rozp. org., vybudovanie Spoločnej kuchyne v zariadení pre seniorov,
realizáciu stavebných prác prostredníctvom firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o.
Dovoľte mi poďakovať za prácu a spoluprácu v uplynulom volebnom období zástupkyni
starostu, poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, riaditeľom a zamestnancom
Základnej školy s materskou školou, r.o., zamestnancom obecného úradu, zariadenia pre
seniorov, firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o., dovoľte mi poďakovať za spoluprácu
rímsko-katolíckej cirkvi, všetkým spoločenským organizáciám, združeniam, fondom.
Odovzdávame novozvoleným orgánom zdravú, štandardne fungujúcu a projektovo pripravenú
samosprávu s odborným ľudským potenciálom zamestnancov.
Nerobili sme tak, aby sme iba dosahovali volebné výsledky, preto novému vedeniu obce
zanechávame finančné zdroje pre ďalší rozvoj našej obce a pokračovanie v rozvojových
zámeroch.
Na hlavnom obecnom účte k 30.11.2014 ostáva 234 916,25 €, na vedľajších účtoch
130 027,66 €, v zariadení pre seniorov zanechávame investičnú sumu cez 25 000 €, ktorú
treba doplniť z budúcoročného rozpočtu a zlepšiť podmienky klientom a zamestnancom, aby
sme obstáli v trhovom prostredí sociálnych služieb v už spomínanom projekte. Investičný
úver na výdajnú školskú jedáleň máme k 30.11.2014 vo výške 50 853 €.
Ďakujem a prajem novozvolenému pánovi starostovi Martinovi Pavlíkovi a zvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov, pokojnú prácu, tak, aby Makov bol
dôstojným miestom pre život všetkých Makovčanov a jeho návštevníkov.
Ja osobne, ak bude v mojich silách, vždy podám pomocnú ruku.
4. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOĽBY STARSOTU A VOLIEB DO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A ODOVZDANIE OSVEDČENÍ O ZVOLENÍ
NOVOZVOLENÉMU STAROSTOVI A POSLANCOM NOVOZVOLENNÉHO
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ing. Marián Masnica požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie, p. Máriu Gašparíkovú,
aby prečítala správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v obci na funkciu
starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.
Správa je písomná, tvorí prílohu zápisnice.
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
berie na vedomie
informačnú správu p. Márie Gašparíkovej, predsedkyne miestnej volebnej komisie, o
výsledku volieb v obci Makov na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 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. 1/2014 bolo prijaté.

5.

ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO STAROSTU OBCE, PREVZATIE
INSÍGNIÍ A PREVZATIE VEDENIA USTNAOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
NOVOZVOLENÝM STAROSTOM

Pán Martin Pavlík, novozvolený starosta obce prečítal sľub starostu obce. Po podpísaní sľubu
starostom obce, predsedkyňa miestnej volebnej komisie, p. Mária Gašparíková, odovzdala
novozvolenéhmu starostovi obce osvedčenie o zvolení a z rúk Ing. Mariána Masnicu prevzal
p. Martin Pavlík insígnie.
Sľub starostu obce je písomne vyhotovený a podpísaný, tvorí prílohu zápisnice.
Odchádzajúci starosta, Ing. Marián Masnica, zablahoželal a odovzdal kyticu manželke
novozvoleného starostu, p. Ľubici Pavlíkovej so slovami: „Doteraz ste bola pre Martina
prvým človekom – manželkou, odteraz ste i makovskou prvou dámou. Blahoželám.“
Takisto zablahoželal i matke, p. Helene Pavlíkovej so slovami: Pani Helenka, dali ste Makovu
starostu, tešte sa z toho, blahoželám.“
Zároveň sa novozvolený starosta, p. Martin Pavlík ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
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
k o n š t a t u j e,
že novozvolený starosta obce Makov, p. Martin Pavlík, zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
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. 2/2014 bolo prijaté.
6. ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Novozvolený starosta obce, p. Martin Pavlík, vzhľadom na skutočnosť, že vo voľbách do
samosprávy obce dňa 15.11.2014 bol zvolený za starostu obce a zároveň i za poslanca
obecného zastupiteľstva, podľa § 13, ods. 3, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení obsadenie obidvoch funkcií jednou osobou sa vylučuje, a preto sa vzdal funkcie
poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove. Na 9. miesto poslanca obecného zastupiteľstva
nastupuje náhradník – kandidátka SMER – SD, p. Anna Zaajacová.
Vzdanie sa funkcie poslanca je písomne vyhotovené, tvorí prílohu zápisnice.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie, p. Mária Gašparíková, vyzvala najstaršiu osobu z
poslancov obecného zastupiteľstva, p. Annu Zajacovú, aby prečítala znenie sľubu za
poslancov. Poslanci zložili sľub v abecednom poradí – podpisom pod text sľubu a podaním
ruky predsedkyni MVK a starostovi obce, p. Martinovi Pavlíkovi.
Text sľubu je písomne vyhotovený a tvorí prílohu zápisnice.
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
k o n š t a t u j e,
že zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Makove zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
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-

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

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. 3/2014 bolo prijaté.
7. PRÍHOVOR NOVOZVOLENÉHO STAROSTU OBCE
Pán Martin Pavlík, novozvolený starosta obce, prečítal nasledovný príhovor:
„Vážení a drahí spoluobčania, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážený pán farár,
vážený pán riaditeľ školy,
Volám sa Martin Pavlík a stojím tu pred Vami ako nový starosta obce Makov. Nie som
najrýchlejší šprintér planéty alebo olympijský víťaz, kde každá stotina sekundy nám objektívne
povie, či sme najlepší. Stojím tu pred Vami, lebo som si získal v tohtoročných voľbách
najväčšiu dôveru do Vás, od Makovanov, od mojich spoluobčanov. Poviem úprimne, že táto
celková dôvera ma prekvapila. Veľmi prekvapila.
Na začiatku mojej obecnej kariéry, ak to môžem takto nazvať, som sa angažoval a veľmi veľa
času obetoval v občianskom združení. Tento svoj voľný čas som neobetoval preto, aby som sa
neskôr stal starostom, ale preto, aby sa nám tu všetkým lepšie žilo, aby sme boli hrdí na našu
rodnú dedinu a aby sme sa navzájom tešili z niečoho, čo naozaj reálne funguje.
Potom som bol dve volebné obdobia členom obecného zastupiteľstva, kde som pozorne
vnímal, sledoval a učil sa, ako funguje obecná samospráva. A napokon som sa stal starostom.
Nech je tento môj príbeh určitým návodom a inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, ktorí majú
záujem a ambíciu ovplyvňovať chod obce, aby sa angažovali vo veciach verejných, aby sa
postupnými krokmi zoznamovali s chodom rôznych organizácií a aby cítili zodpovednosť za
svoju činnosť. Veľmi veľa ľudí častokrát kritizuje pomery na Slovensku, ale aj v našej obci.
Neraz poukazujú, že tam a tam to funguje lepšie. Áno, viem, v mnohom majú pravdu, ale
zároveň vyzývam všetkých, aby sme to zmenili, zmenili k lepšiemu. Aby sme si vzájomne
spríjemnili a skrášlili život v Makove. Nech nehľadáme za všetkým len nedostatok peňazí, ale
niekedy stačí ochota, ochota urobiť niečo navyše, ochota obetovať svoj voľný čas a svoju
pohodlnosť pre nás ostatných.
Prvý krok mám za sebou, krok dôvery od ľudí Makova. Ododnes ma čakajú ďalšie kroky,
kroky služby a práce v prospech všetkých občanov. Som presvedčený, že tieto kroky budú
spoločné, plné dôvery a vzájomnej úcty.
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Stojím tu pred Tebou, Marián, inžinier Marián Masnica, ktorý si si získal dôveru občanov
Makova až v štyroch volebných obdobiach . Svojou svedomitou prácou si pomáhal ľuďom
v obci. Ty si ten, ktorý má v úcte našich seniorov a vybudoval si pre nich domov. Ty si ten,
ktorý sa o nás staral 16 rokov a dnes so cťou odchádzaš. Bol si dobrým starostom. Je za
Tebou veľmi veľa práce, veľa obetavosti a veľa pre niekoho neviditeľných maličkostí.
Ku mne osobne si bol vždy milý a ochotný pomôcť. Sľubujem, že taký budem aj ja k Tebe. Za
všetko sa Ti chcem naozaj úprimne poďakovať. Zároveň sa chcem poďakovať aj Tvojej
manželke Betke, že Ti bola vždy oporou a pre nás občanov – váženou polovičkou starostu.
Ďakujem Vám manželia Masnicoví.
Mám pred sebou 4 roky tvrdej práce. Chcem ako starosta zastaviť úbytok obyvateľstva, viem,
bude to náročné, možno nemožné. Chcel by som pokračovať v zlepšovaní podmienok
základného vzdelávania v našej škole. Verím v dobrú a koncepčnú spoluprácu s vedením
základnej školy s materskou školou, pedagogickým zborom, pri vzájomnej dôvere a rešpekte.
Chcem pokračovať v dobrých sociálnych službách obyvateľov, ktoré bývalý starosta, Ing.
Marián Masnica, začal a zaviedol.
Chcel by som vytvoriť také podmienky pre šport, aby sme športom a pohybovou kultúrou žili
naozaj celá dedina.
Chcem ako starosta pomáhať podnikateľom, hlavne vo výrobe, v službách a v cestovnom
ruchu.
Želám si, aby som hlavne mladým ľuďom dal nádej, že Makov je skutočne dobré miesto na
život.
Chcel by som, aby sme eurofondy získavali pre obec v čo najväčšom objeme a aby nám tieto
investície priniesli niečo, čo skutočne potrebujeme a čo by sme si inak nemohli dovoliť.
Chcel by som, aby si každý zamestnanec obce prácu vážil a svojou prácou si vážil aj svojho
spoluobčana. Chcem, aby obecný úrad pracoval ako skutočne dobrá servisná organizácia pre
ľudí Makova.
Chcem, aby bola symbióza medzi všetkými vekovými kategóriami v obci a aby si vzájomne
pomáhali.
Teším sa na spoluprácu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom.
Ľudia si Vás zvolili, aby ste ich zastupovali a obhajovali ich záujmy. Vnímam Vás ako svojich
spolupracovníkov, s ktorými mám spoločný cieľ – lepší život v Makove.
Teším sa z toho, že v obecnom zastupiteľstve je zastúpené široké spektrum, či už vekovo, ale aj
záujmami jednotlivých poslancov.
Žiadam Vás, aby ste boli pre ostatných príkladom a vzorom, či už svojím angažovaním sa
v našich obecných organizáciách, ale aj svojou aktivitou a prístupom k zlepšovaniu vecí
verejných.
Som presvedčený o našej dobrej spolupráci a vzájomného rešpektovaniu sa. Chcem Vás
poprosiť, hlavne teraz v začiatkoch môjho pôsobenia vo funkcii starostu, o toleranciu.
Určite budem zo začiatku trošku nešikovný a úradnícky neobratný. Sľubujem, že budem
pracovať čestne a do funkcie idem s čistými úmyslami.
Ďalej Vás prosím a žiadam, dajte mi aspoň na začiatku šancu, aby som mohol určité svoje
predstavy realizovať, či už v obecnej firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. alebo
v organizácii obecného úradu.
Buďte mi, vážené kolegyne poslankyne a vážení kolegovia poslanci, múdrymi a úprimnými
radcami.
Za svojho najbližšieho spolupracovníka a zástupcu starostu obce som si vybral svojho brata,
Jozefa Pavlíka. Vedie ma k tomu hlavne rozhodnutie ľudí v Makove, ktorí nám v tohtoročných
komunálnych voľbách prejavili veľkú dôveru a doslova nás požiadali, aby sme nasledujúce 4
roky viedli našu obec. Spolu s bratom máme za sebou dlhoročnú spoločnú prácu, či už
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v rôznych organizáciách, ale aj v súkromnom sektore. Pevne verím, že sa vzájomným
doplňovaním udržíme aj v tejto náročnej a zodpovednej službe.
Odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva, ktorým sa skončilo funkčné obdobie, by
som rád touto cestou taktiež poďakoval za svedomito vykonávanú prácu v rokoch 2010 – 2014
a prajem im veľa zdravia, lásky a pohody v ich ďalšom živote.
Osobitne som veľmi rád, vážený dôstojný pán farár, Marek Kotlárik, že ako veriaci starosta
mám na začiatku svojho funkčného obdobia takéhoto správcu farnosti ako ste Vy. Všetci
vidíme, že sa neobklopujete iba vplyvnejšími ľuďmi, ale rovnako milé slová máte pre všetkých.
Som veľmi rád, že si ctite zásadu, že pred Bohom sme si všetci rovní. Budem potešený, keď
takýmto zostanete aj naďalej, nech úsmev a dobrá nálada Vás zdobí tak ako doteraz.
Povzbudzujte hlavne tých ľudí, ktorí v živote nemajú toľko šťastia, alebo sa im až tak nedarí,
nech nestrácajú nádej a vieru.
Ešte by som Vás rád poprosil, aby ste sa u toho Najvyššieho prihovorili aj za mňa, aby moje
kroky vo funkcii starostu viedol tým správnym smerom a aby som robil iba samé dobré
rozhodnutia.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Ďakujem.“
8. SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJÚCCEHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Pán Martin Pavlík, starosta obce preniesol návrh na schválenie programu ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva.
Zároveň určil overovateľov dnešnej zápisnice: p. Rastislava Gajdoša, Ing. Stanislava
Gašparíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
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 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
12. 12. 2014:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva,
- Ing. Stanislava Gašparíka, poslanca obecného zastupiteľstva.
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B/ s ch v a ľ u j e
program rokovania ustanovujúceho OZ v Makove dňa 12.12.2014:
-

Príhovor zástupcu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Poďakovanie starostovi a poslancom, ktorí ukončili funkciu poslanca OZ
v predchádzajúcom volebnom období
Poverenie zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie a schválenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, sobášneho dňa
Stanovenie komisie Obecného zastupiteľstva v Makove na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov obce v zmysle zák. NR SR č. 357/2004 Z. z.
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku 100 %
Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky Ing. Mariána Masnicu
Diskusia
Návrh na uznesenia
Záver
Slávnostný obed v SKI Makov – apartmány
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. 4/2014 bolo prijaté.

9. PRÍHOVOR ZÁSTUPCU POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Pani Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa obecného zastupiteľstva predniesla krátky príhovor
za nových poslancov.
„Vážený pán odstupujúci starosta, vážený pán novozvolený starosta, členovia obecného
zastupiteľstva, vzácni hostia!
Neexistuje vyššia pocta vo verejných službách ako slúžiť svojej obci cez inštitút
miestnej samosprávy. Naši spoluobčania nám túto poctu prejavili vo voľbách a je na nás, ako
s ňou naložíme, či naplníme predsavzatia, s ktorými sme pred nich predstúpili. O štyri roky
nás budú hodnotiť nie podľa slov, ale podľa skutkov. Chcem vyjadriť presvedčenie, že v našej
práci bude najvyšším imperatívom občan a jeho potreby, že v každom rozhodnutí bude
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prioritný všeobecný prospech obce. Veľmi si želám, aby bola naša komunikácia vecná,
konštruktívna a zdvorilá, aby v nej vládla úcta k človeku a rešpekt voči jeho názorom.
Vážení prítomní!
V dnešný slávnostný deň je namieste ďakovať i priať. S veľkou úctou hodnotíme prácu
odchádzajúceho starostu Ing. Mariána Masnicu. Patrí mu za ňu naša úprimná vďaka.
Novému starostovi pánovi Martinovi Pavlíkovi chceme popriať veľa prospešných projektov
a priaznivé podmienky pri ich realizácii.
Na záver mi dovoľte vysloviť vianočné prianie, ktoré zaznelo na vianočnom koncerte
pred 3 rokmi:
Tak veľmi túžim, aby sme si pozreli priamo do očí
a vychádzali si v ústrety na cestách – necestách,
vo všetkých dobrých úmysloch.
Tak veľmi túžim, aby sme rozumeli
všetkým našim trápeniam i smútkom,
aby náš smiech staval mosty porozumenia a priateľstva.
Tak veľmi túžim po čistých myšlienkach
a múdrych rozhodnutiach.
Tak veľmi túžim, aby do našich sŕdc vstúpil
najkrajší dar betlehemského dieťaťa:
pokoj v duši, láska a porozumenie.“

10. POĎAKOVANIE STAROSTOVI A POSLANCOM, KTORÍ UKONČILI
FUNKCIU POSLANCA OZ V PREDCHÁDZAJÚCOM VOLEBNOM OBDOBÍ
Pán Martin Pavlík, starosta obce poďakoval Ing. Mariánovi Masnicovi a poslancom obecného
zastupiteľstva, Mgr. Jánovi Gašparíkovi, Rudolfovi Gregušovi, Rastislavovi Hunčíkovi a Ing.
Stanislavovi Lučanovi za prácu, ktorú vykonali pre rozvoj obce v predchádzajúcom volebnom
období 2010 -2014. Zároveň im odovzdal ďakovnú pamätnú plaketu.
11. POVERENIE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 13 b)
určuje zastupovanie starostu.
§ 13 b znie: „Zastupovanie starostu
1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako
20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom
určí ich poradie. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu
starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a, ods. 1 písm. c) až i),
plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu, ak sú poverení zastupovaním dvaja
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zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného
zákona.“
Na uvedenom základe starosta obce p. Martin Pavlík oznamuje poslancom OZ, že dnešným
dňom s platnosťou od 01.01.2015 písomne poverí zastupovaním starostu poslanca Obecného
zastupiteľstva v Makove p. Jozefa Pavlíka. Rozsah činností stanoví v písomnom poverení.
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
poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove p. Jozefa Pavlíka zastupovaním
starostu p. Martina Pavlíka v zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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. 5/2014 bolo prijaté.
12. POVERENIE POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÝ BUDE
OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ A VIESŤ ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
§ 12 ods. 2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí:
„Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
§ 12 ods. 3 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí:
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho jeho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
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zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“
§ 12 ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí:
Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
§ 12 ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí:
Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
V súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je potrebné poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v horeuvedených prípadoch.
Pán Martin Pavlík, starosta obce poveruje zvolávaním a vedením zasadnutí Ing. Mariána
Masnicu, poslanca 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
poveruje
poslanca OZ, Ing. Mariána Masnicu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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. 6/2014 bolo prijaté.
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13. URČENIE A SCHVÁLENIE SOBÁŠIACICH, SOBÁŠNEJ MIESTNOSTI,
SOBÁŠNEHO DŇA
Uzavretie manželstva pred matričným úradom upravuje § 4 zákon č. 36/2005 Z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 4, ods. 1 citovaného právneho predpisu „vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia
snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt,
pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo
mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára“.
Z uvedeného vyplýva povinnosť obce zabezpečiť možnosť vykonania sobáša starostom obce,
resp. povereným poslancom obecného zastupiteľstva.
Na upresnenie uvedenej povinnosti a vykonávania sobášneho aktu matričným úradom Obecné
zastupiteľstvo v Makove prijme uznesenie, v ktorom určí sobášiacich poslancov obecného
zastupiteľstva pre toto volebné obdobie a zároveň stanoví niektoré podrobnosti k uzavretiu
sobáša (sobášna miestnosť, sobášny deň).
Starosta obce, p. Martin Pavlík, navrhuje, aby sobášiaci boli nasledovní:
-

p. Martin Pavlík, starosta obce
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa 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
A/ p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiaceho:
- p. Martina Pavlíka, starostu obce,
- p. Jozefa Pavlíka, poslanca OZ,
- Mgr. Janku Petrovičovú, poslankyňu OZ .
B/ S ch v a ľ u j e
určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu sieň
Obecného úradu Makov. Sobáše vykonávajú sobášiaci a matrikárka.
C/ S ch v a ľ u j e
určenie sobášneho dňa na sobotu v čase od 11.00 hod do 17.00 hod, vrátane.
Sobášnym dňom nie sú štátne sviatky, cirkevné sviatky a dni pracovného pokoja.
Sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a určenej doby podliehajú poplatku v zmysle
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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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. 7/2014 bolo prijaté.
14. STANOVENIE KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MAKOVE NA
OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV
OBCE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 357/2004 Z. z.
V zmysle čl. 7, ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov je obecné zastupiteľstvo povinné zvoliť komisiu na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, ktorá sa tvorí tak, že komisia je zložená
z jedného zástupcu z každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých kandidátov. Komisia musí mať aspoň troch členov.
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
volí
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:
-

za nezávislých poslancov
za SMER – SD
za SIEŤ
za SaS
za KSS

Mgr. Janka Petrovičová
Ing. Marián Masnica
p. Jozef Pavlík
Mgr. Eva Ježíková
p. Rastislav Gajdoš.
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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. 8/2014 bolo prijaté.
15. URČENIE PLATU STAROSTU OBCE V ROZSAHU ÚVÄZKU 100%
V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov , § 3, ods. 1 starostovi
Obce Makov patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Podľa § 4, ods. 1 sa starostovia na účely podľa §3, ods. 1 zaraďujú do deviatich platových
skupín podľa počtu obyvateľov mesta. Pri počte obyvateľov obce Makov sa starosta obce
Makov zaraďuje do 3. platovej skupiny, čomu prináleží 1,98 násobok.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat svojim rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu obce raz ročne prerokuje.
Plat starostovi obce odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3, ods. 1 a odsek 2 musí
byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške v eurách.
Keďže starosta obce Makov, p. Martin Pavlík dňa 12.12.2014 zložil zákonom predpísaný
sľub, prináleží mu od 12.12.2014 nasledovný plat:
Meno a priezvisko:
Pracovný úväzok:
Miesto výkonu práce:
Funkcia:
Priemerná mzda
v NH za rok 2013:
Koeficient podľa počtu
obyvateľov:
platová skupina 3 od 1001 obyv. do 3000 obyv.
Zvýšenie platu o
%
Plat na rok 2014 od 12.12.2014:
Plat po zaokrúhlení od 12.12.2014

Martin Pavlík
100 %
Obec Makov
starosta obce Makov
824,– €
1,98 násobok
-- €
1.631,52 €
1 632 €

Tento plat je určený ako minimálny plat, ktorý starostovi obce Makov patrí podľa vyššie
uvedeného zákona.
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
s účinnosťou od 12.12.2014 plat starostovi obce Makov, p. Martinovi Pavlíkovi, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 2013, čo predstavuje
824 €, násobku podľa § 4, ods. 1 platovej skupiny č. 3 Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ktorý predstavuje 1,98 a rozsahu pracovného úväzku vo výške 100 %,
čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 824 € x 1,98 násobok x 100 % pracovný úväzok =
1631,52 €.
Po zaokrúhlení v zmysle § 3, ods. 1, 1632 €.
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. 9/2014 bolo prijaté.
16. SCHVÁLENIE PREPLATENIA NEVYČERPANEJ DOVOLENKY Ing.
MARIÁNA MASNICU
V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 2, ods. 2 patrí počas
výkonu funkcie dovolenka na zotavenie.
Na jej účely sa primerane použije Zákonník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku do konca budúceho
kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
Keďže výkon funkcie starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, končí dňa 12.12.2014, starostovi
obce zostane nevyčerpaná dovolenka v rozsahu 33 dní, ktorú Ing. Marián Masnica, bývalý
starosta obce žiada preplatiť. Keďže sa funkcia starostu končí 12.12.2014, podľa Zákonníka
práce by nebolo potrebné preplatenie dovolenky schvaľovať, ale aby nedošlo
k nedorozumeniu k nadväznosti na § 2, ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z., je predložený návrh na
schválenie.
Výdavok je krytý rozpočtom Obce Makov.
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
Ing. Mariánovi Masnicovi preplatenie nevyčerpanej dovolenky v rozsahu 33 dní v súvislosti
s ukončením funkcie starostu 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. 10/2014 bolo prijaté.

17. DISKUSIA
Ing. Vladimír Petružela, starosta obce Hutisko - Solanec – poprial novému starostovi, p.
Martinovi Pavlíkovi, veľa síl, zdravia, veľa dobrých a prospešných rozhodnutí, aby sa obec
stala dobrou a úspešnou obcou, aby sa podarili zrealizovať jeho predstavy.
Obec Hutisko – Solanec v roku 2012 podpísala zmluvu s partnerskou obcou Makov,
zrealizoval sa spoločný projekt, v rámci neho sa uskutočnilo 14 spoločných akcií, upevnili sa
vzájomné cezhraničné vzťahy detí, žiakov, hasičov, dôchodcov, kultúrnych spolkov, detských
súborov, dospeláckych súborov v rámci kultúry, športu a pod., zakúpila sa hasičská cisterna.
Starosta obce Hutisko – Solanec, Ing.Vladimír Petružela, verí, že spolupráca bude
pokračovať.
Zároveň poďakoval odchádzajúcemu starostovi, Ing. Mariánovi Masnicovi, za spoluprácu,
ďakuje, že partnerstvo obcí prešlo v osobné priateľstvo a odovzdal mu knižnú publikáciu.
Ing. Stanislav Lučan – ako odchádzajúci poslanec obecného zastupiteľstva je hrdý, že bol
súčasťou spolku pod vedením Ing. Mariána Masnicu.
Novému obecnému zastupiteľstvu zaželal všetko dobré. V novom obecnom zastupiteľstve je
prevaha žien, tak ako sú dobré gazdinky vo svojich domácnostiach, rešpektujú ich ako doma
manželky, verí, že ich budú rešpektovať aj ako poslankyne.
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
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18. 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 zástupca starostu obce,
p. Jozef Pavlík.
Uznesenia boli schválené pod číslom 1–10/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
19. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní deviati
poslanci OZ.
Starosta obce, p. Martin Pavlík, poďakoval prítomným za účasť a prvé slávnostné
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove ukončil.
Zároveň prítomných pozval na slávnostný obed v SKI Makov – apartmány.

Martin Pavlík
starosta obce

Overovatelia:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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