OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 82/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť firmy Javornik s.r.o., Trojačka 134 o prenájom časti pozemku CKN 2268/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4019 m2 za účelom parkovacej plochy.
B/ S ch v a ľ u j e
dočasnú prebytočnosť časti pozemku CKN 2268/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
4019 m2 v katastrálnom území obce Makov, na bývalom Cestnom hraničnom priechode
Makov, evidovanom na LV č. 1070, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, v zmysle § 9 a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článok 10, bod 1 platných
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08. 10. 2014.
C/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku CKN 2268/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4019 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO:
00314129, v k. ú. Makov, firme Javornik s.r.o. v zmysle § 9 a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle III. časti Prebytočný
majetok, článok 11, bod 1 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa
08.10.2014. Cena za prenájom predstavuje 0,50 €/1 m2 ročne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pre obec Makov
dočasne prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov – Trojačka, v priestoroch bývalého
Cestného hraničného priechodu Makov, v blízkosti nehnuteľností väčšinového vlastníka firmy

Javornik s.r.o., Trojačka 134, ktorý o časť pozemku CKN 2268/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4019 m2 prejavil záujem za účelom parkovacej plochy pre vozidlá čerpajúce PHM.

k

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 83/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, pripraviť na budúce rokovanie OZ konkrétne riešenia
jednotlivých žiadostí občanov (manželia Dikošoví, občania z petície o rozšírenie verejného
osvetlenia u Chaty Makov, hasiči, zdravotné stredisko...).
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 84/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informáciu starostu obce o podaní trestného oznámenia podľa § 59 ods. 3 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na neznámeho páchateľa ohľadom
odcudzenia spisového materiálu pod číslom S159/2013 z archívu obce týkajúceho sa vydania
Rozhodnutia na výrub drevín na parcele EKN č. 1075 majiteľovi Ľubomírovi Pavlíkovi
vydanom dňa 09. 01. 2013.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 85/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Organizačnú štruktúru Zariadenia pre seniorov Makov, s účinnosťou od 01.10.2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 86/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
zámer spracovania Programu rozvoja obce Makov pre roky 2016 – 2022.
B/ P o v e r u j e
starostu obce, p. Martina Pavlíka, jednaním v predmetnej veci spracovania Programu rozvoja
obce Makov.
C/ S ch v a ľ u j e
pracovnú skupinu pre koordináciu spracovania Programu rozvoja obce Makov v zložení:
- Martin Pavlík, starosta obce
- Jozef Pavlík, zástupca starostu obce a predseda komisie pre oblasť financií a správy
majetku obce
- Mgr. Janka Petrovičová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport
- Mgr. Eva Ježíková, predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť
- Ing. Stanislav Gašparík, predseda komisie pre oblasť výstavby, dopravy
a infraštruktúry
- Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
- Katarína Lučanová, poslankyňa OZ
- Ing. Marián Masnica, poslanec OZ
- Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ
- Anna Zajacová, poslankyňa OZ.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 87/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ť a h u j e z r o k o v a n i a
bod programu : Úprava programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015.
B/ ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, predložiť na najbližšie rokovanie OZ plnenie programového
rozpočtu Obce Makov a plnenie výnosov a nákladov firmy VODOHOSPODÁR Makov spol.s
r.o. k 31.08.2015 s predpokladaním čerpaním do konca kalendárneho roka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 88/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
98/2014, bod B zo dňa 08. 10. 2014.
B/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 142, 023 56 Makov do osobného
vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/1 a 51692/2 užívali už
prarodičia a rodičia Anny Sidorovej a užívala ich spolu s rodinou aj naďalej s vedomím, že
tieto pozemky vlastní. Pozemky boli v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jej
pradeda Jozefa Beloňa.

Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s rodinou
Bittalovou v sume 35 €), odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
C/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr.
PhD. Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM
manželov v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/2 a 5169/3 sú
prihradené oplotením k pozemku CKN 5163 a k stavbe Čierne súp. č. 52, ktoré vlastní a užíva
Ľudmila Tomková, matka Mgr. PhDr. Miroslavy Bittalovej a pozemky CKN 5171/2, 5173/2,
5172/2 a 5182/2 sú priľahlé pozemku CKN 5170, ktorého vlastníkom a užívateľom je tak isto
Ľudmila Tomková. Všetky tieto pozemky sú už niekoľko rokov užívané rodinou Tomkovou.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s Annou
Sidorovou v sume 35 €), odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
D/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemku CKN 5187/2
Záhrady o výmere 263 m2 Rastislavovi Holákovi, rod. Holákovi, trvale bytom Čierne 193,
023 56 Makov do osobného vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemok
CKN 5187/1 užívali prarodičia, rodičia Rastislava Holáka a on ho užíva aj naďalej
s vedomím, že tento pozemok vlastní. Pozemok bol v minulosti súčasťou záhrady okolo
rodinného domu jeho prarodičov súp. č. 56.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a
overenie podpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 89/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v zmysle I. časti, článku 4 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa
08. 10. 2014
kúpu pozemkov:
- CKN 5132/11 Trvalé trávne porasty o výmere 79 m2,
- CKN 5132/12 Ostatné plochy o výmere 13 m2,
- CKN 5132/13 Trvalé trávne porasty o výmere 130 m2
vedené na LV č. 9496 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú.
Makov od Bc. Petra Kubinca, rod. Kubinca, bytom Jánošíkova 8494, 15/A, byt 4, 010 01
Žilina
- CKN 5132/17 Ostatné plochy o výmere 16 m2,
- CKN 5132/18 Ostatné plochy o výmere 202 m2
vedené na LV č. 9497 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú.
Makov od Martina Kubinca, rod. Kubinca, bytom Makov 298, 023 56 Makov, z dôvodu, že
tieto pozemky sú súčasťou telesa miestnej komunikácie Makov – Čierne MH 01 18, ktorá je
hlavnou zbernou miestnou komunikáciou II. triedy. Obec takto vlastnícky vysporiada časť
miestnej komunikácie.
Cena za 1 m2 bude 3,32 € a kupujúca Obec Makov bude znášať na vlastné náklady na
vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a
overenie podpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 90/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) s ch v a ľ u j e
majetko-právne vysporiadanie pozemkov okolo brestu v časti obce Makov – Kopanice –
Papaje a to v zmysle geometrického plánu č. 52/2013 vyhotoveného GEODÉZIOU ČADCA
s. r. o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761, úradne
overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 17. 01. 2014 pod č. 1148/2013 a v zmysle
geometrického plánu č. 29/2015 vyhotoveného GEODÉZIOU ČADCA s. r. o., Ing. Jana
Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761.
Majetko-právne vysporiadanie spočíva v zápise geometrických plánov do katastra
nehnuteľností na základe súhlasov so zápisom, ktoré dajú jednotliví spoluvlastníci dotknutých
pozemkov. Po zápise geometrického plánu sa pristúpi k odkúpeniu spoluvlastníckych
podielov v pozemkoch od vlastníkov, ktorí budú s predajom súhlasiť.
B) S ch v a ľ u j e
............................................?v zmysle Zásad.......................
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre kúpu hospodárskej budovy, ktorá
stojí na pozemkoch CKN 3304/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a CKN 3304/2
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , ktorý spočíva v umiestnení historických
predmetov, ktoré budú prezentovať poľnohospodársku výrobu v obci v minulosti a zároveň
bude slúžiť ako prvý stavebný objekt v mini skanzene obce, ktorý by sa v budúcnosti mohol
pri breste vybudovať.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 91/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
p. Josefovi Klučovskému, rod. Klučovskému, bytom Bernolákova 2609/29, 022 01 Čadca na
základe jeho žiadosti zo dňa 10. 09. 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 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2 v cene 3,50 €/1 m2.
Okrem toho kupujúci Josef Klučovský 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:
3 248 € + 70 € + 66 € = 3 384 €.
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, Mgr. Eva Ježíková,
Katarína Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 92/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Štatút krízového štábu obce Makov s účinnosťou dňom schválenia.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 93/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na kamerový systém.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 94/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informačnú správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu
budovy ZŠ s MŠ Makov - elokovaného pracoviska materskej školy súp. č. 146.

B/ S ch v a ľ u j e
spoluúčasť Obce Makov v projekte riešenia havarijného stavu budovy ZŠ s MŠ Makov elokovaného pracoviska materskej školy súp. č. 146 vo výške 10 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 95/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 96/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
plat starostovi obce Makov, p. Martinovi Pavlíkovi, predstavujúci súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 2014, čo predstavuje sumu 858 €, násobku podľa
§ 4 ods. 1 platovej skupiny č. 5 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 858 € x 1,98 x 100 % pracovný úväzok = 1.698,84 €.
Po zaokrúhlení v zmysle § 3, ods. 1 = 1.699 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 09. 2015

číslo: 97/2015

Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej,
za mesiace jún, júl, august 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Martin Pavlík
starosta obce

