ZÁPISNICA
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 2. decembra 2015
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

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

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.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, ZAPISOVATEĽKY
A PROGRAMU ROKOVANIA
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010 predkladá
k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca starostu.
Zároveň p. Martin Pavlík, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice, Mgr. Evu
Ježíkovú a Katarínu Lučanovú, poslankyne OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Do programu rokovania OZ p. Martin Pavlík, starosta obce doplnil nasledovný bod programu:
- Schválenie zástupcu Obce Makov do Správnej rady TKO Semeteš, n.o.
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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
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02. 12. 2015:
- Mgr. Evu Ježíkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- p. Katarínu Lučanovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 02.12.2015:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 02.12.2015:
Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Obhliadka na tvári miesta - bytový dom Štandard 210
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2014/2015 v Základnej škole s materskou školou Makov
6. Úprava programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015
7. Schválenie rozpočtového provizória Obce Makov pre rok 2016
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre I. polrok 2016
9. Schválenie VZN Obce Makov, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok pre predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Makov
10. Schválenie VZN Obce Makov o miestnych daniach v obci Makov
11. Schválenie VZN Obce Makov o nakladaní s odpadom v obci Makov
12. Schválenie VZN Obce Makov o miestnom poplatku v obci Makov
13. Schválenie zástupcu Obce Makov v Správnej rade TKO Semeteš n.o.
14. Schválenie VZN Obce Makov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Makov
15. Schválenie VZN Obce Makov o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty
Obce Makov a pravidlách ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)
16. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov
Makov č. 62
17. Schválenie VZN Obce Makov o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov
18. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Makov pre Ing. Katarínu
Stopkovú-FLOS
B/ Zriadenie vecného bremena v prospech SSE-Distribúcia a.s. pre pripravovanú realizáciu
stavby „Makov-Čierne-Holáky na Sihlách-zahustenie DTS pre chaty-doplnenie VN
káblového vedenia“
C/ Odpredaj prebytočného majetku-pozemky CKN 6189/2 a CKN 6189/3 Stanislavovi
Hazuchovi a manželke Silvii, Makov 366
1.
2.
3.
4.
5.
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D/ Schválenie odpredaja pozemkov CKN 5168/2, CKN 5169/3, CKN 5171/2, CKN 5172/2,
CKN 5172/3, CKN 5173/2, CKN 5182/2 v časti Makov-Čierne-Belone p. Petrovi
Bittalovi a manželke Miroslave
E/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 5187/2 v časti Makov-Čierne-Belone p. Rastislavovi
Holákovi
F/ Schválenie odpredaja pozemkov CKN 5168/1 a CKN 5169/2 v časti Makov-ČierneBelone p. Anne Sidorovej
G/ Schválenie prenájmu časti pozemku CKN 2268/1 na bývalom CHP Makov firme Javornik
s.r.o. za účelom parkovacej plochy pre vozidlá čerpajúce PHM
19. Informatívna správa o ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia Makov-Jandale
20. Informatívna správa o ukončení národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby
21. Diskusia
22. Návrh na uznesenie
23. 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. 132/2015 bolo prijaté.
3. OBHLIADKA NA TVÁRI MIESTA – BYTOVÝ DOM ŠTANDARD 210
Pred oficiálnym rokovaním vykonali poslanci OZ v teréne obhliadku stavu výstavby bytového
domu Štandard 210 v školskom areáli.
4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámil poslancov p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce:
- uznesenie č. 86/2015 – úloha v plnení – Program rozvoja obce Makov sa spracováva, v súčasnosti
je medzi občanov distribuovaný dotazník, ktorý je zverejnený aj na
webovej stránke
- uznesenie č. 92/2015 – úloha splnená, zmeny v Štatúte krízového štábu obce Makov zrealizované
- uznesenie č. 131/2014 – úloha zatiaľ nesplnená – je potrebné najskôr na dnešnom OZ schváliť
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úpravu rozpočtu, následne oslovíme účastníkov, ktorí sa zapojili do
výzvy na predloženie architektonického návrhu rozhľadne
s poďakovaním a zaslaním odmeny vo výške 50 €.
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 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. 133/2015 bolo prijaté.
5. SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 v ZÁKLADNEJ ŠKOLE
S MATERSKOU ŠKOLOU MAKOV
Hodnotiace správy sú vypracované podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach školy a v súlade
s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006 a predložené po odsúhlasení radou
školy na schválenie zriaďovateľovi podľa Zákona č. 596/2003. Rada školy pri ZŠ s MŠ Makov
prerokovala správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2014/2015 na svojom zasadnutí dňa 15.10. 2015 a doporučuje tieto správy schváliť.
Následne budú správy zverejnené na webovej stránke školy.
K jednotlivým správam sa vyjadrili Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ a p. Zuzana Kubačková,
zástupkyňa pre MŠ.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5:
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – dáva do pozornosti, že počet žiakov v škole každým rokom
klesá, len pre porovnanie - minulý rok bolo 176 žiakov, v tomto školskom roku je to 164
a v ďalších rokoch počet opäť klesne až natoľko, že o 2 roky bude prvákov iba 6.
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Pokiaľ ide o správanie žiakov, v školskom roku 2014/2015 nebola nikomu znížená známka zo
správania.
Pedagogický zbor tvorí 13 učiteľov, 1 vyučujúci náboženskej výchovy a 2 vychovávateľky,
prevádzkoví zamestnanci sú štyria. Pedagogickí zamestnanci si vykonávajú atestačné skúšky,
s prvou atestáciou je 8 pedagógov, s druhou atestáciou sú 4 pedagógovia.
Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v matematických a vedomostných oblastiach, takisto aj
v umeleckých a v športových sférach. Týmto ďakuje aj rodičom, ktorí prispeli k jednotlivým
aktivitám žiakov a je s nimi veľmi dobrá spolupráca.
V školskom roku pracovali žiaci v 18 záujmových útvaroch v rámci Centra voľného času pri našej
škole. V rámci krúžkovej činnosti a veľa zo svojho času vedúci krúžkov a žiaci obetovali nácviku,
príprave a zorganizovaniu školskej konferencie venovanej 120. výročiu vzniku obce Makov a 70.
Výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.
Škola sa podľa potreby zapája do rôznych národných projektov, ktorých výsledkom je i zvyšovanie
pedagogického majstrovstva učiteľov a získavanie rôzneho materiálno-technického zabezpečenia
pre školu.
p. Martin Pavlík, starosta obce – ďakuje riaditeľovi, aj celému pedagogickému zboru za prácu so
žiakmi, žiaci dosahujú dobré výsledky aj na verejnosti v rôznych olympiádach a súťažiach.
Takisto prezentácia pri príležitosti 120. výročia vzniku obce bola na vysokej úrovni.
V neposlednom rade ďakuje za spolupatričnosť počas výstavy bytového domu v školskom areáli.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – keďže demografia v obci klesá, chce vedieť, či je záujem
umiestniť dieťa v našej škole aj z iných okolitých obcí.
(p. Zuzana Kubačková, MŠ – v tomto školskom roku majú prijatých 6 detí z Kolárovic, z Vysokej
nad Kysucou a z Kelčova
(Mgr. Milan Petrovič, ZŠ – aj u nich navštevujú školu žiaci z okolitých dedín, celkovo je to tento
rok 29 žiakov)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – oceňuje vypracovanie správ, aj napriek tomu má však
k spracovaniu zopár pripomienok. Prekáža mu, že sú predložené dve správy. Máme predsa základnú
školu s materskou školou zlúčené, je to už jeden právny subjekt, preto mala byť vypracovaná jedna
správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a správa materskej školy má byť súčasťou správy ZŠ s MŠ.
Veľmi oceňuje, že obe správy sa venujú vzdelávaniu a vzdelávacej činnosti, chýba tam však
zmienka o ľuďoch, ktorí sa venujú výchove a mimoškolskej činnosti, konkrétne v školskej družine,
v centre voľného času a aj vo výdajnej školskej jedálni, aby bolo cítiť, že aj títo zamestnanci sú
súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti. Taktiež tam chýba zoznam záujmových útvarov, čiže
krúžkov a kto ich vedie. Ďalej by ho zaujímalo, načo máme školu zameranú – aký je to smer
výchovno-vzdelávacej činnosti, či humánny alebo iný?
Chýba tam spomenuté priestorové zabezpečenie v rámci projektu rekonštrukcie školy, kde bol
oficiálne zriadený Klub detí a mládeže pre rozvoj mimoškolských aktivít v budove telocvične.
Upozorňuje na 5-ročnú vykazateľnosť. Treba spomenúť prázdninovú činnosť, ktorá sa realizuje
v rámci tohto klubu.
V správe chýbajú aj skutočnosti ohľadom stravovania – normy, spokojnosť a pod.
(Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – zameranie školského vzdelávacieho programu je
vyjadrené názvom „Moderná škola si ctí tradície“. Čo sa
týka výchovnej práce, všetci zamestnanci sú uvedení
v časti zamestnanci školy. Správy za obe školy sa
predkladajú samostatne, nakoľko ide o rozdielny typ
vzdelávania.
(Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – rada by doplnila do správy spolupráca so ZUŠ)
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – zaujíma ju, či už majú vo vedení školy nejakú víziu do
budúcna, keďže demografia klesá, ako budú riešiť ubúdajúci počet žiakov v škole? Je to problém aj
z ekonomického hľadiska. Hrozí stav, že v triede bude 9-10 žiakov, dokážeme pokryť materiálnotechnické zabezpečenie, bude to finančne utiahnuteľné, zostane rovnaký počet zamestnancov?
V iných obciach a mestách prebieha neustály boj školy o dieťa. Treba sa snažiť, iniciovať,
prezentovať viac práce detí, činnosť školy, aby aj rodičia z iných obcí mali viac informácií, videli
množstvo aktivít, ale aj výborných výsledkov našich detí.
(p. Zuzana Kubačková, MŠ – podotýka, že rodičia majú slobodu zvoliť si školu, do ktorej budú
umiestňovať svoje deti)
(Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – konštatuje, že všetky činnosti, aktivity a výsledky
prezentujú na ich webovej stránke a taktiež na obecnom infokanáli, stretla
sa však aj s nespokojnosťou zo strany občanov, že je v rámci informácií
stále v pozornosti iba škola. Čo sa týka presviedčania rodičov, najlepším
prostriedkom je dobre meno, ktoré škola má – vhodné priestory,
telocvičňa, krúžky, pracovisko ZUŠ...)
(Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – u rodičov to funguje tak, že si veľmi dobre všímajú prácu
pedagógov, všímajú si personálne obsadenie školy, netreba zaťažovať
učiteľov nejakou byrokraciou, treba si urobiť dobré meno a rodičia sami
prídu a budú mať záujem umiestniť svoje dieťa práve do našej školy.)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – každým rokom je menej detí a každý s tým bojuje. Zlúčili
sme základnú školu s materskou školou a s týmto krokom nezaostal ani
starosta obce Vysoká nad Kysucou, ktorý subjekty takisto zlúčil, jeho však
ešte drží nad vodou detský domov. Taktiež, ako už spomínala Mgr.
Petrovičová, počul, že to niektorých občanov otravuje, že na káblovke sú
stále iba deti, navrhuje preto trošku skrátiť prezentáciu na cca 2 minúty
a aktivity školy prezentovať aj iným spôsobom ako len zverejnením na
káblovku, pretože to prezentujeme iba Makovčanom a my chceme, aby sa
informácie dostali aj iným ľuďom, v iných obciach. Nezanedbateľným
faktorom je ale takisto zamestnanosť v obci. Ak tu rodič bude zamestnaný,
je väčší predpoklad, že si aj dieťa umiestni do našej MŠ, prípadne ZŠ.)
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
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2014/2015 v Základnej škole s materskou školou Makov.
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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. 134/2015 bolo prijaté.
6. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2015
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4 písmena b) obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, preto je predložený na rokovanie OZ návrh úpravy rozpočtu
obce na prerokovanie a schválenie.
Úprava rozpočtu je z dôvodu poskytnutia transferov, ako aj vyššie príjmy a výdavky, ktoré neboli
rozpočtované v schválenom rozpočte dňa 25.2.2015. Zároveň poslanci OZ Makov schválili
výdavky, ktoré nie sú rozpočtované v schválenom rozpočte ako i v upravenom.
Návrh na schválenie 2. úpravy programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015 predložila Ing.
Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce:
Príjmy rozpočtu 2015:
- Daň za ubytovanie zvýšiť o výšku 1 000 €
- Príjem za opatrovateľskú službu v teréne zvýšiť o výšku 1 300 €
- Transfer od Združenia Mikroregiónu Horné Kysuce zvýšiť o výšku 100 €
- Dotácia na PVŠS - školstvo znížiť o výšku 2 479 €
- Dotácia na PVŠS – školstvo na predškolákov zvýšiť o výšku 54 €
- Dotáciu na PVŠS – školstvo na vzdelávacie poukazy zvýšiť o výšku 116 €
- Dotáciu na PVŠS – školstvo na detí zo Sociálne znevýhodneného prostredia znížiť o výšku
17 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 74 €
Výdavky rozpočtu 2015:
- zvýšiť v podprograme Výkon funkcie starostu obce bežné výdavky na mzdu starostu o výšku
300 € a odvody do poisťovní zvýšiť o výšku 105 €, t. j. celkom 405 € a na materiál o výšku
100 €( transfer od MHK)
- zvýšiť v podprograme Členstvo v samosprávnych organizáciách členský príspevok do
Občianskeho združenia „ Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu o výšku 50 €
- zvýšiť v podprograme na úseku stavebného konania bežné výdavky na mzdu o výšku 300 €
a odvody do poisťovní o výšku 105 €, t. j. celkom 405 €
- znížiť v podprograme Evidencia nehnuteľnosti- pozemkov bežné výdavky na vyhotovenie
mapy o výšku 200 €
- zvýšiť v podprograme Správa a údržba verejných priestranstiev o výšku 200 €
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-

-

zvýšiť v podprograme Materská škola bežné výdavky na predškolákov o výšku 54 € a na
odchodné pre p. Kubalovú o výšku 561 €
znížiť v podprograme Základná škola bežné výdavky na PVŠS na detí zo SZP o výšku 17 €
a dotáciu na PVŠS na školstvo o výšku 2 479 €,
zvýšiť v podprograme Centrum voľného času bežné výdavky na vzdelávacie poukazy
o výšku 105 €
znížiť v podprograme Webová stránka obce bežné výdavky na grafickú úpravu stránky
o výšku 300 €,
zvýšiť v podprograme ŠK Javorník Makov kapitálové výdavky na zábradlie okolo
polyfunkčnej budovy o výšku 1 800 €
zvýšiť v podprograme Verejná zeleň, vstupy do obce, brest u PAPAJI bežné výdavky na
odmeny na rozhľadňu Čierne o výšku 300 € a bežné výdavky na materiál na údržbu
verejnej zelene o výšku 550 €,
zvýšiť v podprograme Vzdelávanie zamestnancov obce bežné výdavky na cestovné o výšku
300 €
zvýšiť v podprograme Dotácie bežné výdavky na transfer pre Poradensko- tréningové
centrum NÁRUČ o výšku 100 € ( transfer schválený OZ dňa 10.6.2015 uznesením
č.75/2015)
Spolu výdavky: zvýšené o 1 934 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 546 648 €
Príjmy kapitálové:
242 200 €
Príjmy finančné:
824 719 €
Príjmy celkom:
2 613 567 €

Výdavky bežné:
1 541 292 €
Kapitálové výdavky: 806 905 €
Finančné operácie:
232 050 €
Výdavky celkom:
2 580 247 €

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – oproti predloženého návrhu došlo ešte
k zmene na prenesený výkon štátnej správy pri základnej škole, nakoľko nám bolo schválená
prostredníctvom dohodovacieho konania na odmeny učiteľom suma 2241 €, čiže im klesne rozpočet
o 238 €.
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ – pri predbežnom spracovávaní návrhu rozpočtu pre rok
2016 zistili, že rozpočet materskej školy bude v mínuse, upozorňuje preto na skutočnosť, že bude
potrebné zvýšiť poplatok v materskej škole. V súčasnosti je poplatok na dieťa 7 €, je najnižší
v celom Žilinskom kraji.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – pri schvaľovaní poplatku treba myslieť na to, aby nebol vyšší ako
v susednej obci Vysoká nad Kysucou.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – dáva do pozornosti, že vláda SR vracia na úroveň roku 2010
podielové dane, ktoré boli krátené počas hospodárskej krízy, čiže financií bude viac ako predošlé
roky.
Rozpočet je predkladaný v ekonomickej klasifikácii, na akej úrovni schvaľujú zmeny v rozpočte
poslanci OZ?
(Ing. Irena Valičková – ak sa zmení rozpočet v rámci programu, musí to schváliť obecné
zastupiteľstvo, sama nemôže presúvať zmeny medzi bežnými a kapitálovými
výdavkami)
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Ing. Marián Masnica, poslanec OZ podotýka, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu
na úrovni 2. stupňa, čiže podprogram. Starosta a účtovníčka má právo presúvať zmeny medzi
položkami a podpoložkami, ktoré sú vlastne účtovníctvom.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – cestovné je zrejme preplácané v zmysle vnútornej smernice,
žiada túto smernicu poslať e-mailom.
(Mgr. Janka Petrovičová – cestovné by malo byť preplácané rovnako, u nás sa prepláca najviac do
výšky ceny cestovného lístka.)
(Ing. Marián Masnica – ZŠ s MŠ má právnu subjektivitu, majú povinnosť sami si spracovať
vnútornú smernicu, podľa ktorej budú postupovať ich zamestnanci, obec
nemôže dávať príkazy samostatnému právnemu subjektu.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v položke pri ŠK Javorník je navrhnuté zvýšenie o 1800 € na
kapitálové výdavky na zábradlie okolo polyfunkčnej budovy – prístrešku. Rozpočet bol prekročený,
keď sa žiada o navýšenie? V minulosti obecné zastupiteľstvo schvaľovalo stavbu na etapy a že sa
bude stavať podľa toho, koľko bude v rozpočte peňazí, nemuseli sme to stavať naraz. Okrem iného,
objekt sa užíva, je to skolaudované?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – stavba zatiaľ skolaudovaná nie je a pokiaľ ide
o navýšenie, ide o zábradlie, s ktorým sa v rozpočte nerátalo. Je to bežná
vec, že pri stavbách počas realizácie dochádza k zmenám a zábradlie
urobili predovšetkým kvôli bezpečnosti občanov.)
(Mgr. Eva Ježíková – vadí jej, že tam nie je bezbariérový vstup do objektu, hoci WC v objekte
bezbariérové je. Malo by sa to nejako doriešiť.)
(Katarína Lučanová – bezbariérovosť jej tam nechýba, viac ju trápi stav v budovách zdravotného
strediska a domu kultúry. Za prístavbu polyfunkčnej budovy sa dalo 47 000 €,
konštatuje, že stavba je predražená a tieto peniaze sa mohli dať radšej do
rekonštrukcií budov v obci, ktoré sú v havarijnom stave a sú potrebnejšie.)
(Ing. Marián Masnica – bezbariérovosť k polyfunkčnému objektu by neriešil, vozičkárov tam bude
aj tak problém dostať. Okolo bytového domu v Čiernom bude ešte treba
dokončiť terénne úpravy, môže sa to potom urobiť v rámci toho. Podotýka,
že v škole sa realizovala komplexná rekonštrukcia, je tam bezbariérovosť,
avšak aj tam sa v projekte na veľa vecí pozabudlo, pri väčších stavbách sa to
stáva.)
(Mgr. Janka Petrovičová – neustále narážame na problém rozpočtu pre ŠK Javorník. Investície pre
šport boli veľmi veľkorysé a opäť tu máme návrh na úpravu zvýšenia
rozpočtu. Na druhej strane však ide o obecný majetok a naozaj je to tam
nebezpečné, hrany vyvýšenia sú ostré, z hľadiska bezpečnosti to treba naozaj
dokončiť. Je to obecný majetok a obec je zodpovedná za bezpečnosť
návštevníkov a deti. Keby sa niečo stalo, obec sa nezbaví viny.
Do budúcna verí, že po skúsenostiach sa už takéto veci diať nebudú, že sa
niečo zrealizuje vopred bez schválenia obecným zastupiteľstvom.)
(Ing. Alena Šupčíková – financie na stavbu boli naozaj veľkorysé, sú tam také luxusné sociálne
zariadenia, drahé obklady a dlažby, osvetlenie, fotobunky, že v rámci celého
Slovenska je veľmi málo miest a obcí s takým vybavením. Mohlo sa
rozmýšľať striedmejšie a použiť lacnejšie materiály a zábradlie by sa vošlo
do rozpočtu. Za sumu 47 000 € by mal niekto postavený rodinný dom.)
(Katarína Lučanová – treba robiť to, na čo máme. Keby boli lacnejšie materiály, mohlo byť aj
zábradlie.)
(Ing. Alena Šupčíková – navrhuje pre schválenie úpravy rozpočtu vyčleniť z hlasovania navýšenie
pre ŠK Javorník a o tomto navýšení dať hlasovať samostatne.)
9

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

Za

:

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

Proti :

Rastislav Gajdoš, Katarína Lučanová, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 135/2015 bolo prijaté.
7. SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA OBCE MAKOV PRE ROK 2016
V zmysle § 11, ods. 4, psím. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce.
V zmysle § 11, ods. 1 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ nie je schválený rozpočte obce do 31.
Decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho roka –
rozpočtového provizória.
V rozpočtovom provizóriu výdavky rozpočtu obce nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu predchádzajúceho roka.
Z dôvodu, že nie je schválený rozpočet Obce Makov pre rok 2016, nakoľko nie sú známe príjmy na
prenesené výkony štátnej správy, je predložený návrh na schválenie rozpočtového provizória.
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
rozpočtové provizórium Obce Makov.
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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. 136/2015 bolo prijaté.
8. SCHVÁLENIE PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
OBCE PRE I. POLROK 2016
Podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento plán musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Plán bol zverejnený na
úradnej tabuli v čase od 15.11..2015 do 2.12.2015.
S plánom kontrolnej činnosti informovala poslancov OZ p Elena Trebulová, hlavná kontrolórka
obce Makov, ktorý je nasledovný:
1. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými
kontrolami hlavnou kontrolórkou Obce Makov za rok 2015. Overiť splnenie opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách počas roku 2015, ich úplné a lebo čiastočne
odstránenie.
2. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre rok 2016 a pre
roky 2017-2018 v zmysle § 18, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
3.Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra v zmysle § 18 f), odst. 1, písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2015.
Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy
a ich
súlad
s vypracovaným
záverečným
účtom.
4. Kontrola stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 Obce Makov v zmysle zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrola vykonania
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle zákona NR SR č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Kontrola vynaložených finančných prostriedkov na práce uzatvárané mimo pracovného
pomeru. Uplatňovanie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Obci Makov.
6. Kontrola došlých faktúr – súlad fakturovaných tovarov a služieb s uzatvorenými zmluvami alebo
objednávkami. Kontrola úhrad faktúr z príslušných rozpočtových kapitol z ktorých má byť
hradená a finančné krytie podľa platného zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
7. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Makov za rok 2015 organizáciám
zriadených a pôsobiacich na území obce. Súlad uzatvorených zmlúv s týmito organizáciami so
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Všeobecne záväzným nariadením Obce Makov o poskytnutí dotácií.
Ostatná činnosť :
- Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015 obecnému zastupiteľstvu do
60 dní po uplynutí kalendárneho roka
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
- Vzdelávanie, účasť na odborných konferenciách a seminároch
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – žiada, aby boli skontrolované všetky verejné obstarávania
Obce Makov, Zariadenia pre seniorov Makov, spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. za rok
2015, či je všetko v súlade, aj súlad s rozpočtom a pod., vrátane nízkych zákaziek.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – pri verejných obstarávaniach do akej miery sa sleduje
posudzovanie uchádzača, napr. či majú zaplatené odvody za svojich zamestnancov. Stáva sa totiž,
že stavebná firma podlezie cenu, zamestnáva zamestnancov na čierno a pod. Malo by sa vopred
kontrolovať, aby zhotoviteľ nemal pozdĺžnosti, aby platil odvody a neokrádal štát. Dá sa to dať do
kontrolnej činnosti kontrolóra? Alebo aspoň stačí, aby si to vopred skontroloval zamestnanec obce.
(p. Elena Trebulová – podotýka, že pri veľkých zákazkách sa sleduje, či má firma voči jednotlivým
úradom a inštitúciám pozdĺžnosti)
(Ing. Marián Masnica – podľa zatiaľ platného zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k verejným
obstarávaniam, práve to, čo žiada Ing. Šupčíková, je v kompetencii
kontrolóra. Zákazky nad 1 000 € obstarávateľ obstaráva cez elektronické
trhovisko, nikto to nekontroluje, je to plne v kompetencii hlavného kontrolóra
obce. Obec má smernicu, v zmysle ktorej pri zákazke nad 5 000 € sa musí
uskutočniť verejné obstarávanie, vo všeobecnosti pri zákazkách nad 20 000 €
sa musí overovať, či má zhotoviteľ odborne spôsobilú osobu, či má zaplatené
poistenie a podobne.)
(p. Elena Trebulová – kontrolór vykonáva následnú finančnú kontrolu, jej kontrola nič nevyrieši,
nakoľko nevykonáva kontrolu vopred. Môže sa však prijať doplnok
k smernici a zakomponovať tam túto požiadavku Ing. Stanislava Gašparíka.)
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
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Makov pre I. polrok 2016.
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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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 137/2015 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV, KTORÝM SA SCHVAĽUJE TRHOVÝ
PORIADOK PRE PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA
TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI MAKOV
K bodu predložila materiál p. Janka Pisaríková.
Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov ( živnostenský zákon) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.
V zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. obec Všeobecne záväzným nariadením upraví
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods.3, písmeno g) o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so
správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba . Obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob
života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť , záujmovú,
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
V zmysle citovaného zákona §6 ods. 1 obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať
nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – predložený návrh VZN nie je celkom správny, pôvodný
zákon nás ako obec k niečomu splnomocňuje. Vo VZN sa snažíme ale povoliť niečo, čo je
zakázané. Neprináležia nám niektoré kompetencie, nemôžeme ísť nad rámec zákona. Žiada VZN
prepracovať, pretože odporuje zákonu, je potrebné zúžiť návrh iba na rozsah v zmysle zákona.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – ako sa VZN dotýka napr. pojazdnej ambulantnej predajne,
aké podmienky z toho vyplývajú?
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p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – navrhuje dať návrh VZN na posúdenie obecnej právničke JUDr.
Lehutovej.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – VZN, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok, je potrebné, aby
obec mala. V návrhu sú však veci, s ktorými nesúhlasí. Napr. v čl. 9, kde sa hovorí o zákaze predaja
liehu, destilátov, spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov. Bude u nás vianočný jarmok,
bude sa predávať medovina, punč a my to vo VZN zakazujeme. Taktiež sa zakazuje ambulantný
predaj pri cestách mimo obce, v čl. 10 – predaj nevhodných a brakových tovarov obec ako správca
trhu nemusí povolenie na predaj vydať, kto to ale posúdi? V čl. 13 treba doplniť do bodu 1 ako
dozor nad dodržiavaním tohto VZN aj hlavnú kontrolórku obce.
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania, návrh
VZN, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach v obci Makov zodpovedný zamestnanec prepracuje a predloží na budúce
rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.
10. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O MIESTNYCH DANIACH V OBCI MAKOV
Návrh VZN predložila Bc. Stanislava Gregušová a tvorí prílohu zápisnice.
Návrh VZN Obce Makov o miestnych daniach v obci Makov bol zverejnený na úradnej tabuli
Obce Makov a na obecnej webovej stránke dňa 10.11.2015.
Návrh bol vypracovaný Bc. Stanislavou Gregušovou v zmysle novely zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Navrhnuté zmeny daní z nehnuteľností:
Daň z pozemkov
V zmysle novely zákona nemôže sadzba dane pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty, lesné pozemky a rybníky presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane, ktorá je
stanovená zákonom, t. j. 0,25 % x 10 = 2,50 %.
V roku 2015 bola táto sadzba 1,25 %. Navrhujeme túto sadzbu zvýšiť z doterajších 1,25 % na 2 %.
Daň zo stavieb
Navrhujeme zjednotiť sadzby za celú obec a nedeliť ich na intravilán a extravilán, nakoľko rozdiel
je minimálny:
- intravilán:
a) rodinné domy 0,12 €/1 m2,
b) hospodárske budovy 0,10 €/1 m2,
- extravilán:
a) rodinné domy 0,10 €/1 m2,
b) hospodárske budovy 0,10 €/1 m2,
Ostatné sadzby sú rovnaké. Navrhujeme jednotnú sadzbu za rodinné domy a hospodárske budovy
v celej obci 0,12 €/1 m2.
V roku 2015 obec musela pristúpiť k vyrovnaniu sadzieb za ďalšie nadzemné podlažia z dvoch
sadzieb 0,03 a 0,07 na jednotnú a to 0,04.
Nakoľko tým pádom sa znížila vybraná daň za stavby (rekreačné chalupy, stavby na podnikanie
a ostatné stavby), navrhujeme zvýšiť sadzby nasledovne:
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- chaty z 0,45 €/1 m2 na 0,50 €/1 m2,
- priemyselné stavby z 0,65 €/1 m2 na 0,70 €/1 m2,
- ostatné podnikanie z 0,85 €/1 m2 na 0,90 €/1 m2,
- ostatné stavby z 0,35 €/1 m2 na 0,40 €/1 m2.
Daň za psa
Nakoľko sa v poslednom čase rozmohlo prihlasovanie psov na dôchodcov a osoby ŤZP, pričom
preukaz psa je na inú osobu, navrhujeme zrušiť oslobodenie od platenia tejto dane.
Namiesto toho navrhujeme zvýšiť percento zníženia poplatku za odpady z 15 % na 20 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Znenie tohto článku je úplne iné, nakoľko bolo v rozpore so zákonom. Sadzby majú byť stanovené
na m2 a nie na počet dní, rokov a pod.
Daň za ubytovanie
Tu navrhujeme zvýšiť sadzbu dane z 0,33 €/1 osoba/1 prenocovanie na 0,50 €/1 osoba/1
prenocovanie.
Daň za predajné automaty
Ostáva nezmenená oproti roku 2015.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Ostáva nezmenená oproti roku 2015.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – žiadala porovnanie, čo nám zvýšenie dane z lesných
pozemkov prinesie a koľko sme vybrali v roku 2015 za lesné pozemky.
(Bc. Stanislava Gregušová – v roku 2015 pri 10 000 m2 sa vyberala daň 15 €/1 m2 , v roku 2016 to
bude 24 €/1 m2. Koľko presne sa vybralo za lesný pozemok v roku
2015, nevie dnes určiť .
Ľudia majú možnosť vybrať si, akú sadzbu za lesný pozemok budú
platiť. Buď človek predloží znalecký posudok za les alebo platí za
stanovenú sadzbu.)
Zvýšenie dane za les je neprimerané, kto chce mať les v dobrom stave, musí mu venovať aj veľa
času. Podotýka, že daň z lesných pozemkov sa radikálne zvýšila už v roku 2013 na návrh p. Jozefa
Pavlíka s tým, že vybraté peniaze budú použité na opravu ciest. Treba si uvedomiť, že ľudia už
platia za všetko možné a nabaľuje sa to.
Ďalšie pripomienky Ing. Aleny Šupčíkovej k návrhu VZN:
- sadzba dane za uskladnenie drevnej hmoty vo výške 5 €/1 m2 /za každý aj začatý deň – nie je to
zbytočné?
- verejné priestranstvo – nie je asi podmienka, že musí byť vo vlastníctve obce
- v § 10, bod 2 – navrhuje dať jednu sadzbu
- daň za ubytovanie – preferuje cestovný ruch, každé reštauračné zariadenie aj tak klame, buď
poplatok vyberú, ale neodvedú alebo zase klamú v počte ubytovaní. Nevidí prínos pre obec,
nakoľko aj tak peniaze odvádzame OCR Kysuce. Ak to ale naozaj bude pre našu obec prínosom,
so zvýšením poplatku súhlasí, každopádne treba riešiť situáciu v OCR Kysuce.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nebojí sa daň za ubytovanie 0,50 €, bežne sa pohybuje tento
poplatok v rekreačných zariadeniach vo výške 1 €. Konštatuje,
že daň z ubytovania síce ide v súčasnosti do OCR Kysuce, ale
toho času rokujeme o podmienkach v organizácii. Chceme
dosiahnuť, aby nám vrátili o 10% viac ako vložíme. Ak nebudú
akceptovať a súhlasiť s našou podmienkou, z OCR Kysuce
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k 01.01.2016 vystúpime.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – u lesných pozemkoch treba zvážiť, aby v makovských
podmienkach nebol úžitok menší ako daň.
V obci vidí daňové úniky v iných veciach, napr., že ľudia majú záhradu a na liste vlastníctva je
zapísaná orná pôda. V tomto sú nezrovnalosti a daňové úniky.
Navrhuje sadzbu dane z lesných pozemkov na 1,25 % ako bolo doposiaľ a počkať na ukončenie
pozemkových úprav, nanajvýš zvýšiť na 1,5 % s tým, aby všetky finančné prostriedky z lesných
pozemkov, poľnohospodárskych pozemkov, ornej pôdy boli viazané na budovanie cestnej
infraštruktúry.
Pokiaľ ide o členstvo v OCR Kysuce, treba na nich pritlačiť, budú si nás chcieť udržať, lebo bez
členstva našej obce v organizácii to nebude možné fungovať. Systém je tam veľmi zlý a je smiešne,
ak Makov má väčší počet ubytovaní ako Oščadnica.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – podotýka, že keď sa lesy vyrúbu, ľudia budú mať 30-40
rokov iba náklady. Ak by sme urobili prepočet z praxe , dá sa povedať, že priemerný zisk z lesa za
1 ha vychádza 200 € ročne. Kopec ľudí to však vníma inak. Všetci si myslíme , že v lesoch sú veľké
peniaze, ale nie je to pravda.
Konštatuje, že to so znaleckým posudkom na cenu lesných pozemkov je dobrá vec, vlastník si to
zaplatí, ale následne už bude mať daň nižšiu.
Nie je až tak proti zvýšeniu dane z lesných pozemkov, mali by si však ľudia urobiť znalecký
posudok, ktorý určí hodnotu pozemku. Daň za les by mala byť podľa skutočnosti, keď má vlastník
les vyrúbaný, mal by platiť 0 €, to však zrejme nie je možné. Legislatíva je u nás veľmi zlá.
Daň za les vo výške 2 % nie je ale veľké číslo, bolo by však dobré vedieť, o koľko hektárov
a peňazí by išlo a túto vybratú daň z lesných pozemkov treba účelovo viazať na opravu lesných
ciest. Ak by sa však tieto vybraté peniaze mali rozplynúť niekde inde v rozpočte, v tom prípade nie
je za zvýšenie.
(p. Jozef Pavlík – nikto o tom, ako obecné zastupiteľstvo predsa nerozhoduje, vybratá daň bude
súčasťou rozpočtu pre ďalší rok)
(Mgr. Eva Ježíková – oponuje, nakoľko tento rok zastupiteľstvo schválilo a vyčlenilo peniaze na
opravu chodníkov ku Chate Makov, aj na cintorín a aj napriek tomu sa nič z toho
nezrealizovalo.)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – dane za pozemky sú veľmi nízke, mali by byť zo skutočnej
ceny majetku, daň občan zaplatí nízku, ale pri predaji pozemok predá za oveľa vyššiu cenu. Oproti
dani z rodinného domu je to nespravodlivé. Keď niekto vlastní lesy, nech aj obci platí , veď z čoho
tu môžeme profitovať, ak nie z lesov.
(Ing. Alena Šupčíková – nemožno porovnávať les a lúku, z lesa občan platí daň cca 100 rokov
a iba jediný raz má z neho úžitok a výnos)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – do rozpočtu zvýšenie dane z lesných pozemkov moc
neprinesie, avšak pre ľudí je to veľa, navrhuje ponechať pôvodnú sadzbu ako bola v tomto roku.
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: 6
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.6/2015 o miestnych daniach v obci Makov.
B/ S ch v a ľ u j e
- zvýšenie sadzby dane pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodárske využívané plochy na 1,5 %,
- v § 10, bod 2 – sadzba dane za umiestnenie skládky rovnaká pre všetky položky – stavebný
materiál, drevná hmota, tuhé palivo vo výške 1 €/1 m2/každý aj začatý deň,
- sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje na 0,50 €/1 osoba/1 prenocovanie.
C/ S ch v a ľ u j e
účelové použitie výberu dane z nehnuteľností za lesné pozemky, ornú pôdu, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávne porasty výlučne na program „Cestné hospodárstvo“ na rekonštrukciu
a budovanie cestnej infraštruktúry.
D/ S ch v a ľ u j e
splátky na úhradu miestnych daní, a to nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu daní prekročí výšku 200 € vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2016.
b) právnická osoba, fyzická osoba - živnostník, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu
miestnych daní prekročí výšku 1.000 € vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 138/2015 bolo prijaté.
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11. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O NAKLADANÍ S ODPADOM V OBCI MAKOV
Návrh VZN bol vypracovaný Bc. Stanislavou Gregušovou v zmysle zákona 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tvorí prílohu zápisnice.
V zmysle tohto zákona je obec povinná do 01. 07. 2016 prijať nové VZN o nakladaní s odpadom
v obci. Dňa 10. 11. 2015 bol návrh zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na obecnej webovej
stránke.
Bc. Stanislava Gregušová navrhuje zmeniť spôsob výpočtu a vydávania žetónov. Doteraz sa rátal
a vydával počet žetónov podľa výšky poplatku, t. j. napr. keď nehnuteľnosť zaplatila poplatok 4
osoby á 18,25 € = 73 € : 0,04 €/1 liter odpadu = 1825 litrov : 110 l nádoba = 16,59 žetónov =
vydaných bolo 17 žetónov na 110 l zbernú nádobu. Tieto žetóny slúžia pre evidenciu vývozov
zberných nádob a zároveň slúžia aj pre evidenciu vývozov objemného a drobného stavebného
odpadu (keď niekto chcel vyviezť odpad, ktorý mohol dať do zbernej nádoby). V roku 2015 však
žetóny pri vývoze OO a DSO odovzdali dve nehnuteľnosti. Odpad zamestnanci obce odobrať
musia, lebo veď ľudia si zaň zaplatili. Ľudia žetóny nepoužívajú tak, ako by mali a potom im doma
ostávajú veľké počty žetónov a nevedia, čo majú s nimi robiť.
Preto navrhuje vrátiť späť spôsob vydávania žetónov, a to na osoby nasledovne:
Počet žetónov
Počet žetónov
Počet
Počet
osôb
osôb
110 l
120 l
240 l
110 l
120 l
240 l
4
4
2
29
26
13
1
8
6
5
3
32
29
15
2
9
9
8
4
36
33
16
3
10
13
12
6
40
36
18
4
11
17
15
8
43
39
20
5
12
21
19
10
46
42
21
6
13
25
23
11
49
45
22
7
14
V prípade, že by osoba požiadala o zníženie (že sa v nehnuteľnosti nezdržiava), počet žetónov by sa
prerátal, napr. nehnuteľnosť 4 osoby = 13 ks 110 l žetónov, 1 osoba z toho povie, že sa v Makove
zdržiava iba 200 dní, 18,25 € x 4 osoby = 73 €/13 ks žetónov, poplatok po znížení je 67,05 €
a priamou úmerou počet žetónov bude 11,94 = 12 ks.
Pri právnických osobách ostáva prideľovanie žetónov podľa výšky uhradeného poplatku.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – prichádza jej to duplicitne, zobrať žetóny a ešte dať aj
sadzu, ktorá bude dosť ťažko určiteľná, v dôvodovej správe bolo argumentované, že sa žetóny
nevyberali, ona sama dala pokyn, aby sa žetóny vyberali. Zamestnanci mali dostať pokyn na
vyberanie žetónov, myslí si, že stačilo ostať iba pri tom vyberaní žetónov. Objemný odpad bude
zadarmo, ale budú mať menej žetónov, myslí, si, že tých žetónov bude málo.
Nevie, či to môžu takto paušalizovať, človek zaplatí o 6 € menej pri zľave a dostane o 1 žetón
menej, keď si bude chcieť žetón zakúpiť, zaplatí zaň 3 €. Pretože občan si niečo zaplatí, mal by mať
cenu za jednotku. Osobne sa jej to nepozdáva. Navrhuje žetóny zachovať, ale nemeniť systém.
Pokiaľ ide o úľavu, ako to bude fungovať?
(Bc. Stanislava Gregušová - obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia,
ak splnil oznamovaciu povinnosť, vyráta sa to priamou úmerou)
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p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – nemôžeme sa zbaviť tej byrokracie s dokladmi pri
preukazovaní, že občan sa tu nezdržiava?
(Bc. Stanislava Gregušová – nedá sa to zrušiť, je to zo zákona, človek musí nejako zdokladovať, že
v obci nie je celý rok, napr. nájomnou alebo pracovnou zmluvou,
vrátane čestným vyhlásením, koľko dní v roku sa tu nezdržiava.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ako je to riešené u nás so zberom oleja?
(Bc. Stanislava Gregušová – zber oleja je pri zvoze veľkoobjemného odpadu, ide o nebezpečný
odpad, zberná nádoba sa nemôže pre takýto odpad hocikde umiestniť.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nový zákon, ktorý bude účinný do 01.06.2016, je založený na
tom, že zavádza poplatok za drobný stavebný odpad a berie nám separovaný zber. Naozaj treba
zriadiť oficiálny zberný dvor, aj kvôli drobnému stavebnému odpadu, toto vo VZN je nereálne,
treba zaviesť nejaký systém.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – nemalo by to nejako uškodiť , domácnosť vyprodukuje
rovnako, ale žetóny si budú musieť dokúpiť, za tie isté peniaze dostanú ale menej žetónov.
(Bc. Stanislava Gregušová – podotýka, že oproti roku 2014 je oveľa viac objemného odpadu,
vrátane VOKov.)
p. Martin Pavlík, starosta obce – treba naozaj investovať do oplotenia zberného dvora na bývalom
CHP, dať tam zamestnanca, aby tam ľudia vozili objemný odpad.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – konečná suma nákladov na odpad nás nepustí, na odpad
nebudeme doplácať, musíme sa na to vyskladať.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – najlepší by bol systém bez žetónov.
(p. Jozef Pavlík – bolo by to ale podstatne drahšie).
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 podľa predloženého materiálu:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov o nakladaní s odpadom v obci Makov.

19

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Eva Ježíková,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Katarína Lučanová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
12. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O MIESTNOM POPLATKU V OBCI MAKOV
S návrhom VZN o miestnom poplatku v obci Makov oboznámila poslancov OZ Bc. Stanislava
Gregušová. Návrh VZN bol vypracovaný v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a dňa 10.11.2015 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Výška poplatku je stanovená ako bola schválená v roku 2014 pre rok 2015.
Náklady k 31. 10. 2015:
a) TKO Semeteš 47.821,78 €
b) Vodohospodár Makov 3.260,77 € (zvoz odpadov z osád, zvoz objemného odpadu, ...)
c) spotrebný materiál 346,61 € (vrecia, kolieska na nádoby, ...)
d) PHM 171,74 € (zvoz objemného odpad, vešanie žetónov, ..)
SPOLU = 51.600,90 €
Príjmy k 24. 11. 2015:
a) rozhodnutia 44.385,55 €
b) žetóny nad rámec rozhodnutia 3.624 €
c) predaj zberných nádob 139,66 €
d) elektroodpad, železo, ENVIPAK 1.542,49 €
SPOLU = 49.691,70 €
Pre informáciu príjmy a náklady na odpadové hospodárstvo v predchádzajúcich rokoch:
Rok
Príjmy
Náklady
Rozdiel
2014
47.343 €
67.749 €
- 20.406 €
2013
50.258 €
51.943 €
- 1.685 €
2012
47.166 €
44.275 €
+ 2.891 €
2011
52.448 €
53.678 €
- 1.230 €
2010
57.065 €
61.685 €
- 4.620 €
Keby sme vychádzali podľa nákladov roku 2015, výška poplatku za komunálny odpad by bola
približne nasledovná:
- faktúry TKO Semeteš:
a) objemný odpad a drobný stavebný odpad = 11.337,35 €
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b) separovaný zber = 8.808,53 €
c) komunálny odpad – zberné nádoby = 23.605,95 €
d) komunálny odpad – VOKy = 3.848,21 €
SPOLU = 47.600,04 € : 10 mesiacov x 12 mesiacov = 57.120,05 €
- ostatné predpokladané náklady v roku 2016:
a) nákup zberných nádob pre poplatníkov = cca 1.000 €
b) nákup vriec (zber odpadov po obci) = 300 €
c) náklady na zvoz OO a DSO a z osád, upratovanie, .. = 6.000 €
SPOLU = 7.300 €
V roku 2014 poplatok platilo približne 2961 osôb (trvalý pobyt, prechodný pobyt, rekreačné
chalupy, zamestnanci, stoličky, postele).
57.120,05 + 7.300 = 64.420 € : 2960 osôb = 21,76 €/1 osoba/rok
Výšku poplatku za drobný stavebný odpad pre rok 2016 nevieme presne stanoviť, nakoľko doteraz
sa nič takéto neplatilo.
Ale keby sme vychádzali z vývozu VOKu, v ktorom je umiestnený stavebný odpad v roku 2015,
poplatok by bol nasledovný:
- vývoz VOKu = 91,20 €
- poplatky za uloženie odpadu = 82,54 €
- SPOLU = 173,74 € za 1580 kg stavebného odpadu = 0,11 €/1 kg
V zmysle zákona však najvyššia sadzba môže byť 0,078 €/1 kg.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 12:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – chcel by vedieť, na aké účely ide vybratý poplatok za psa.
Možno by sa mohlo vybudovať nejaké cvičisko pre psov.
(Bc. Stanislava Gregušová – peniaze idú za odchyt psov počas roka)
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
VZN Obce Makov č.7/2015 o miestnom poplatku v obci Makov.
B/ S ch v a ľ u j e
splátky na úhradu miestneho poplatku a to nasledovne:
c) fyzická osoba, ktorej celková výška miestneho poplatku prekročí výšku 100 €
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka
d) právnická osoba, fyzická osoba - živnostník, ktorej celková výška miestneho prekročí výšku
500 €
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka.
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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. 139/2015 bolo prijaté.
13. SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU OCBE MAKOV V SPRÁVNEJ RADE TKO SEMETEŠ n.o.
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 15. 04. 2015 schválilo uznesenie č.
44/2015, na základe ktorého bol schválený ako zástupca Obce v Dozornej rade Združenia TKO
Semeteš, n. o. a v Správnej rade Združenia TKO Semeteš n. o. Ing. Marián Masnica, poslanec OZ.
Dňa 01. 12. 2015 Obec Makov obdržala od Ing. Mariána Masnicu e-mail, ktorým oznámil, že na
zasadnutí OZ v Makove, ktoré sa bude konať 02. 12. 2015 odstúpi z funkcie člena Správnej rady
Združenia TKO Semeteš, n. o.
Zároveň navrhol za člena správnej rady schváliť starostu obce Martina Pavlíka.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – bližšie ozrejmil odstúpenie z funkcie člena Správnej rady
Združenia TKO Semeteš, n.o.
Na zasadnutí správnej rady dňa 26.11.2015 a na predchádzajúcich zasadnutiach požadoval, aby
žiadosť zhotoviteľa a prevádzkovateľa vo veci navýšenia skladočného bola podložená ekonomicky
oprávnenými nákladmi v investičnom procese. To znamená, že sa vyčíslia naviac práce a menej
práce rozpočtom, resp. faktúrami zhotoviteľa a uzavrie sa riadny dodatok k zmluve. Pritom všetky
tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku. Žiadosť zhotoviteľa nie je podložená
ekonomicky podloženými podkladmi. O to viac, že terajšia správna rada rieši niečo, čo vzniklo
niekedy v rokoch 2011 a najneskôr v roku 2012. Myslí si, že orgány Združenia TKO Semeteš, n.o.v
tomto období rokov 2011-214 zanedbali svoje povinnosti pri správe majetku Združenia TKO
Semeteš, n.o. a jeho zakladateľov. Terajšia činnosť správnej rady riešila iba podružné veci
overovaním, či môže byť alebo nemôže byť uzatvorený dodatok, resp. riešila znaleckým posudkom,
či vznikli alebo nevznikli naviac, resp. menej práce. Ak bola uzatvorená zmluva, obchodný vzťah,
je samozrejmý i dodatok, otázkou je iba za akých podmienok. Ak bol zmenený projekt
v investičnom procese, je samozrejmé, že vznikli naviac i menej práce. To preukázal i znalecký
posudok, ktorý v tom rozsahu ako bol objednaný, bol zbytočný. Jasne preukázal, že vznikli naviac
i menej práce, ale nepreukázal ich výšku a finančné vyčíslenie, lebo objednávka ich nepožadovala.
Všetky tieto skutočnosti sú iba dôsledkom nesprávneho rozhodnutia orgánov Združenia TKO
Semeteš o zverení výstavby skládky a koncesie súkromnému investorovi. Tým už cca po štyroch
rokoch sa stratil akýkoľvek zmysel, keď Združenie a obce sa zlúčili vo svojich zámeroch
odpadového hospodárstva, že vyriešia skládkovanie a separovanie odpadu obcí na cca 30 rokov.
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Spor vznikol predovšetkým kvôli tomu, že p. Grežďo chce zvýšiť poplatky a nemá to ničím
podložené.
Zároveň si myslí, že členmi správnej rady Združenia TKO Semeteš, n.o. majú byť štatutárne orgány
obcí a mesta. Nie je možné, aby v týchto orgánoch zastupovali samosprávy iní obcou zvolení
zástupcovia, nakoľko nemajú, resp. majú iba minimálny vplyv na rozhodovaciu činnosť
zakladateľov v tejto problematike odpadového hospodárstva. Preto po dôkladnom zvážení
odstupuje z funkcie člena správnej rady Združenia TKO Semeteš, n.o.
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) b e r i e n a v e d o m i e
odstúpenie Ing. Mariána Masnicu, poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove z funkcie člena
Správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o..
B) D e l e g u j e
zástupcu Obce Makov do Správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o. starostu obce Martina
Pavlíka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 140/2015 bolo prijaté.
14. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE
Návrh VZN predložila Bc. Stanislava Gregušová.
V dňoch 19. 10. – 23. 10. 2015 absolvovala školenie ohľadom výkonu štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie na úseku ochrany ovzdušia a dňa 09. 11. 2015 vykonala skúšku a získala
osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon tejto štátnej správy.
Na toto školenie som bola prihlásená, nakoľko Mgr. Marta Sláviková, ktorá mala tento úsek na
starosti v Obci Makov, od 01. 06. 2015 ho nikto nevykonával.
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Počas školenia sa dozvedela rôzne informácie ohľadom ochrany ovzdušia, napr.:
- malý zdroj znečisťovania je aj krb, ktorý má niekto postavený na dvore (doviezol si ho
z Baumaxu a postavil) a takýto občan je povinný tento malý zdroj ohlásiť ako tzv. „drobnú
stavbu“ na obec a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 €,
- keď si fyzická osoba alebo právnická osoba stavia napr. rodinný dom, rekreačný dom, ... kde
bude komín a bude sa normálne vykurovať (okrem elektrického kúrenia), tak obec musí vydať
súhlasné stanovisko k tomuto vykurovaniu, avšak obec sa musí vyjadrovať aj ku kolaudácii, že
vykurovanie je postavené v zmysle súhlasu,
- obec sa má aj vyjadriť k prestavbe kúrenia (človek si v rodinnom dome vymení kotol), nakoľko
došlo k zmene podmienok vykurovania, technológia sa stále vyvíja,
- keď si niekto stavia svoju rodinnú čističku odpadových vôd, aj v takomto prípade sa obec
vyjadruje ku malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
- palivo, za ktoré sa má platiť poplatok za znečistenie ovzdušia je pevné palivo (drevo, uhlie, ...),
kvapalné palivo (nafta, oleje, ..) a plynné palivo (zemný a bioplyn), za čo obec nevyberala zatiaľ
poplatok.
Obec Makov doteraz postupovala v zmysle platného VZN č. 13/2008, na základe ktorého v roku
2015 uhradili poplatok:
- Uhoľné sklady, Milan Kubošník vo výške 16 €,
- RG 4 spol. s.r.o. vo výške 95 €,
- Železnice Slovenskej republiky vo výške 11 €,
- K – TEN DREVO s.r.o vo výške 33 €.
Nakoľko VZN č. 13/2008 nie je v súlade s platnou legislatívou, navrhuje prijať nové VZN, ktorého
návrh tvorí prílohu zápisnice.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – zaujíma ho, ako sa bude riešiť firma HANNIBAL, keďže sídli
vo Vysokej nad Kysucou, ale dobytok má v našej obci.
Zároveň si myslí, že je treba podnikateľom v obci pomáhať a nie ich zaťažovať samými poplatkami.
Ak máme v platnosti potrebné VZN, nechajme v účinnosti toto pôvodné.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – nikde nenašla, že malým zdroj znečisťovania je aj chov
sliepok. Chov hydiny nie je technologické zariadenie, iné je, ak ide o farmu. Ale koľko
podnikateľov vôbec máme v obci, ktorí chovajú sliepky? Je to neskontrolovateľné.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – systém je taký, že za znečisťovanie ovzdušia sa musí platiť.
Zdroje znečisťovania sú veľké, stredné a malé. Pri veľkých zdrojoch znečisťovania platia
prevádzkovatelia Okresnému úradu Čadca, takisto je to u stredných zdrojoch znečisťovania, kam
patrí napr. dom kultúry. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia rieši obec, ide o právnickú osobu,
fyzickú osobu oprávnenú podnikať alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť
prevádzkovať a riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.
VZN je treba prijať, netreba tam však písať nezmysly, ako je povoľovanie krbu občanovi a platenie
za to. Okrem iného, ak máme mať čistý vzduch, žiada, aby aj obecný úrad a dom kultúry boli
napojení na plyn. Ďalej žiada, aby obec nebola oslobodená od platenia poplatkovej povinnosti
a v čl. 4 žiada bod 3 úplne vypustiť.
Chcel by vedieť, aká je možná najvyššia sadzba.
(Bc. Stanislava Gregušová – najvyššia sadzba nie je stanovená, nesmieme však vybrať viac ako
okresný úrad)
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Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – aj podľa jeho názoru platenie za krby v záhrade je
nezmysel. Treba sa pohrať s koeficientami a poplatky upraviť rozumne.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – treba to riešiť tak, aby sme ľudí nezaťažovali
neúmernými poplatkami, koeficienty upraviť, aby boli akceptovateľné.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v návrhu je veľa vecí, ktoré treba prepracovať.
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania, návrh
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na
území obce Makov zodpovedný zamestnanec prepracuje na základe dnešných pripomienok
a predloží na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.
15. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O PRAVIDLÁCH URČOVANIA PORADIA
UCHÁDZAČOV O NÁJOMNÉ BYTY OBCE MAKOV A PRAVIDLÁ ICH
PRENAJÍMANIA (PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA NÁJOMNÝCH BYTOV)
Návrh VZN o pravidlách prenajímania nájomných bytov bol zverejnený na obecnej webovej
stránke www.makov.sk a na úradnej tabuli obce dňa 11.11.2015.
S uvedeným návrhom, ktorý tvorí prílohu zápisnice, poslancov OZ oboznámil p. František Chuděj,
zamestnanec OÚ.
Obec Makov má od 01. 01. 2014 platné VZN Obce Makov č. 6/2013 o pravidlách určovania
poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlách ich prenajímania (Pravidlá
prenajímania nájomných bytov). Avšak po absolvovaní školenia ohľadom prenájmu obecných
nájomných bytov bolo zistené, že v platnom VZN sú zahrnuté skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
zákonom.
Preto sme sa rozhodli pripraviť nové VZN, ktoré by malo byť v zmysle platnej legislatívy.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15:
p. František Chuděj, zamestnanec OÚ – závažným nesúladom bol spôsob predlžovania nájmu,
nesmie sa predlžovať dodatkom, vždy musí byť ukončená 3 –mesačnou výpovednou lehotou, resp.
dohodou, ak nájomca chce zostať v prenajatom byte naďalej bývať. Čiže nájom zaniká uplynutím
doby nájmu, písomnou dohodou medzi obcou a nájomcom alebo písomnou výpoveďou danou
obcou. Výpovedná lehota je 3 mesiace s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Podotýka, že zmluva nesmie byť nad
rámec zákona.
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:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
VZN Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce
Makov a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov).
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

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

:

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 141/2015 bolo prijaté.
16. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O POSKYTOVANÍ SOCIÁLYCH SLUŽIEB
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV MAKOV č. 62
K bodu predložila materiál Mgr. Stanislava Kupšová, sociálna pracovníčka ZpS.
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v ZpS Makov č. 62 je prílohou zápisnice.
Úprava VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov je
navrhnutá z týchto uvedených dôvodov:
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a ekonomicky oprávnenými nákladmi (EON)
v Zariadení pre seniorov Makov je nepostačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov. Navrhujeme
10% navýšenie rozpočtu, kde prijímateľ sociálnej služby uhradí o 16 € viac na ubytovaní.
Mesačná sadzba za užívanie obytnej miestnosti na prijímateľa sociálnej služby:
Užívanie obytnej miestnosti

Mesačná sadzba (súčasná)

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

140,00 €
83,00 €
73,00 €

Mesačná sadzba
(navýšená o 10%)
156,00 €
99,00 €
89,00 €

Výška EON Zariadenia pre seniorov Makov č. 62, v prepočte na mesiac a na jedného prijímateľa
sociálnej služby predstavovala v roku 2014 sumu 554,00 €.
V súčasnosti najnižšia úhrada ( so stravou) za poskytované sociálne služby predstavuje sumu
236,99 € a najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 322,94 €.
V súčasnosti vzniká 6 prijímateľom sociálnej služby nedoplatok za ktorých doplácajú rodinní
príbuzní.
V súlade s uvedeným návrhom navýšenia úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní by
najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby pri 5 % navýšení rozpočtu predstavovala sumu
244,99 € a najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavovala sumu 330,94 €. Po
navýšení by vznikol nedoplatok 6 prijímateľom sociálnej služby.
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V súlade s uvedeným návrhom navýšenia úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní by
najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby pri 10 % navýšení rozpočtu predstavovala sumu
252,99 € a najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavovala sumu 338,94 €. Po
navýšení by vznikol nedoplatok 7 prijímateľom sociálnej služby.
Navýšenie rozpočtu o 5% prinesie celkový príjem vo výške 4982,40 € ročne. Prijímateľ sociálnej
služby uhradí za mesiac o 8,00 € viac.
Navýšenie rozpočtu o 10% prinesie celkový príjem vo výške 9964,80 € ročne. Prijímateľ sociálnej
služby uhradí za mesiac o 16,00 € viac.
Zmeny v predloženom VZN o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
v porovnaní so VZN Obce Makov č. 5/2015 o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre
seniorov Makov č. 62 sú tmavo vyznačené.
Celkový príjem po navýšení úhrad je prepočítaný na priemerný počet - 51 prijímateľov sociálnej
služby.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – vedia klienti zariadenia o tomto plánovanom navýšení,
sú s tým uzrozumení?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – s klientmi sa o tom nehovorilo, argumentom je však
to, že aj po navýšení bude stále obec v strate)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – žiadala od p. Oľgy Zajacovej predložiť vyčíslenie nákladov za
rok 2015, doposiaľ to však neobdržala. Podotýka, že od 01.01.2016 sa zvyšuje minimálna mzda,
nevie, ako sú v ZpS platené opatrovateľky, ale treba myslieť aj na túto skutočnosť. V rozpise
ekonomicky oprávnených nákladov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014 sú odpisy
hmotného a nehmotného majetku vo výške 50 138 €. Ide o položku účtovno - ekonomickú, nikdy sa
tieto peniaze neodložia. Ak by sa tieto odpisy znížili podľa súšasne platného zákona, dokonca by sa
znížili aj ekonomicky oprávnené náklady. 10 rokov odpisujeme a na účte nič nemáme, keby sa
peniaze vo výške odpisov odložili,mohli sme mať 500 000 €. Hľadajme aj iné zdroje financovania,
aby sme straty znížili, napr. v minulosti sa spomínala verejná práčovňa.
Z rok 2014 je v rozpise položka „služby“ so sumou 28 376,08 €, takisto chcela vedieť, čo je v sume
zahrnuté, odpoveď však doposiaľ nedostala.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – odpisy hospodárenie neovplyvňujú, sú v poriadku, môže byť
iba iná odpisová sadzba. Konštatuje, že ak v zariadení neinvestujeme, stále musíme mať na jedného
klienta v pluse 20 €. Podotýka, že v minulosti sa nikdy peniaze zo zariadenia pre seniorov
nepoužili pre potreby v obci.
Okrem iného, zlúčil výrobu stravy, sú tam v rozpočte peniaze cca 12 000 €, ďalej sú tam položky
ako rozvoz stravy, zariadenie pre seniorov túto službu dotuje. Výdajná školská jedáleň, ani rozvoz
obedov tam zrejme tiež nie sú zahrnuté, aby boli pokryté režijné náklady.
Je tam nedocenená a nevyužitá práčovňa, ktorá by na seba takisto zarobila.
Na základe predloženého návrhu navrhuje schváliť zvýšenie rozpočtu o 5% a upozorňuje, že od
01.01.2016 treba rátať v rozpočte aj so 4%-ným navýšením pre mzdy zamestnancov.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pokiaľ ide o investície v zariadení pre seniorov, budúci rok
plánujú robiť výťah, rekonštruovať WC a izby. Nemožno doplácať na niečo, čo je v zlom stave.
Čím menej peňazí budeme mať od klientov, tým menej budeme môcť niečo zrekonštruovať
v zariadení. Návrh na zvýšenie predkladajú z dôvodu, aby sa zariadenie mohlo aj trochu zveľadiť
a aby to nebolo na úkor iných vecí.
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podľa predložených čísiel si takisto myslí, že to zrejme
niekam ubieha, v roku 2014 oprávnené náklady pre 51 klientov (priemer) boli vo výške 576 € na
jedného klienta. Ak zarátame príspevok od štátu, úhrady klientov za ubytovanie, stravu a iné, ide
o vysoké náklady. Nie všetci klienti sú taktiež imobilní. Aj čistiace prostriedky vychádzajú na sumu
10 € denne, zdá sa jej to veľa.
Sú vôbec ekonomicky oprávnené náklady očistené od výdajnej školskej jedálne a rozvozu obedov?
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – keby vopred dostal výsledovku k určitému dátumu, nemal
by problém so schvaľovaním.
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 predložený starostom obce Martinom Pavlíkom – navýšenie úhrady za ubytovanie
v ZpS o 10%:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
10% - né navýšenie úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní klienta v Zariadení pre
seniorov Makov č.62.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

Jozef Pavlík

-

Proti :

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

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
Návrh uznesenia predložený poslancom OZ, Ing. Mariánom Masnicom – navýšenie úhrady za
ubytovanie v ZpS o 5%:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
5% - né navýšenie úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní klienta v Zariadení pre
seniorov Makov č.62.
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B/ S ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení
pre seniorov Makov č. 62.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík, Anna Zajacová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 142/2015 bolo prijaté.
17. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
V OBCI MAKOV
Návrh VZN predložila Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ, ktorá ozrejmila dôvod
predloženého materiálu.
Národná rada SR zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov upravila podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta
Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do
orgánov samosprávy a spôsob vykonania vyhláseného referenda. Z citovaného zákona vyplýva, že
podmienky výkonu volebného práva a organizáciu všetkých druhov volieb už upravuje len jeden
zákon, čo predtým upravovalo šesť zákonov, ktoré Národná rada SR už zrušila. Súčasné všeobecne
záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov bolo prijaté na základe šiestich už
v súčasnosti zrušených zákonov.
V nadväznosti na zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 180/2014 Z. z.) Národná rada SR sa uzniesla na
zákone č. 181/2014 Z. z., ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre
všetky druhy volieb. Zákon obsahuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel pre volebnú
kampaň pre všetky druhy volieb. Zákon komplexne upravuje problematiku volebnej kampane
v jednom zákone.
Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. sa ustanovuje povinnosť obce všeobecne záväzným
nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do orgánov
samosprávy.
Podľa § 218 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. úlohy, ktoré obec plní podľa tohto zákona sú
preneseným výkonom štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec vo všeobecne záväznom
nariadení môže vyhradiť len miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
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na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb. Iné úpravy
spoločenský vzťahov obecné zastupiteľstvo nemôže upravovať v nariadení, pretože by konalo nad
rámec zákona a takéto nariadenie by bolo v rozpore so zákonom.
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom
č. 180/2014 Z. z. a zákonom č. 181/2014 Z. z.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností, Mgr. Iveta Chromíková odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní
volebných plagátov.
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
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci
Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 143/2015 bolo prijaté.

18. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
A/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Makov pre Ing. Katarínu
Stopkovú-FLOS
K bodu poskytol informácie starosta obce, p. Martin Pavlík.
Dňa 28.02.2015 ukončila nájom v Dome kultúry Makov firma JOLAND – Marta Harajdová,
Makov č. 314. Priestory skladu preto ostali v budove neobsadené.
Firma FLOS - Ing. Katarína Stopková, ktorá má v budove Domu kultúry Makov
kvetinárstvo, požiadala o prenájom uvoľnených priestorov – skladu vo vestibule na prízemí
DK, nie na poschodí vedľa knižnice.
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Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že prevádzkuje v dome kultúry predajňu kvetinárstva, ku
ktorej je z priestorových dôvodov potrebný sklad sezónneho tovaru. O skladové priestory
v dome kultúry žiadala Obecný úrad v Makove už viackrát, no z dôvodu obsadenosti všetkých
miestností, ktoré by boli vhodné pre tento účel, jej nebolo vyhovené.
Po ukončení nájmu p. Marty Harajdovej sa uvedené priestory skladu uvoľnili a Ing. Katarína
Stopková ich využíva pre účel skladu od 01.04.2015.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18/A:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – prekáža jej, že návrh na schválenie nepredložili už skôr,
keďže priestory Ing. Stopková užíva už od 01.04.2015. Môže tu ísť o konflikt záujmov, je to
švagriná, treba si na to dávať pozor. Nakoľko priestory sú už žiadateľkou užívané, treba dohodnúť
formu úhrady za predošlé mesiace.
Zároveň chce vedieť, či platia nájom aj za priestory pred predajňou, ktoré využívajú, takisto aj p.
Hazucha za terasu, treba to pozrieť.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – konštatuje, že krčma, ktorú prevádzkuje p. Hazucha, šíri
v obci iba zlo. Je to tam nedôstojné, v centre obce a hlavne v dome kultúry, kde to nepasuje. Máme
tu mnoho serióznych firiem, ktorí majú záujem o priestory v dome kultúry.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – je namieste vyvolať s p. Hazuchom stretnutie a bude tento
problém riešiť. V pláne je aj rekonštrukcia domu kultúry, čiže
vyvolá s nájomcom rokovanie.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – apeluje, aby aspoň dočasne bol riešený havarijný stav budovy
domu kultúry. Strecha je naozaj v zlom stave, po schodoch tečie voda, všetko je premočené, cítiť už
aj pach.
(Ing. Alena Šupčíková – treba ísť na tvár miesta keď začína pršať, aby videli, kde to preteká a s čím
je najväčší problém.)

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
za prebytočný majetok obce Makov:
- priestor skladu o výmere 4,40 m2 v budove Domu kultúry Makov, Makov č.60, 023 56
Makov,
v ktorom ukončila nájom firma JOLAND – Marta Harajdová, Makov č. 314. Priestory skladu
ostali v budove neobsadené.
B/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu priestoru skladu o výmere 4,40 m2 na prízemí budovy DK Makov č. 59 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, vedený Okresným úradom Čadca, odboru katastrálnym na LV 1070 vo
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vlastníctve Obce Makov, Makov č., 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 pre Ing. Katarínu Stopkovú
– FLOS, Makov č. 367, 02356 Makov, IČO 43053211,
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a IV. Časti čl. 24 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov
schválených uznesením OZ v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 8.10.2014.
Cena za nájom predstavuje 26,40 € ročne, v zmysle VZN Obce Makov č. 10/2009 (4,40 m2 x 6 €),
s účinnosťou od 01.01.2016.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o voľné a prebytočné skladové priestory,
susediace s predajňou kvetinárstva FLOS- Ing. Katarína Stopková, Makov č. 314, ktorú
prevádzkuje Ing. Katarína Stopková.
C/ S ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.01.2016 nájom nebytového priestoru – skladu o výmere 4,40 m2
na prízemí v Dome kultúry Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedeného na LV 1070 vo
vlastníctve Obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129
firme Ing. Katarína Stopková – FLOS, Makov č. 367, 02356 Makov, IČO: 43053211 v zmysle §
9a, ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV
časti č. 24 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov schváleným
uznesením OZ v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 8.10.2014 za účelom prevádzkovania skladu
k existujúcej predajni FLOS s rovnakými podmienkami ako s firmou JOLAND Marta Harajdová,
Makov, 314, 023 56 Makov.
Cena za nájom predstavuje sumu 26,40 € ročne, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 16.11.2015 na úradnej
tabuli a na webovej stránke www.makov.sk v kategórii Povinné zverejňovanie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 144/2015 bolo prijaté.
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B/ Zriadenie vecného bremena v prospech SSE-Distribúcia a.s. pre pripravovanú realizáciu
stavby „Makov-Čierne-Holáky na Sihlách-zahustenie DTS pre chaty-doplnenie VN
káblového vedenia“
V rámci pripravovanej stavby: „Makov – Čierne – Holáky na Sihlách – zahustenie DTS pre chaty –
doplnenie VN káblového vedenia“ sme boli oslovení SSE – Distribúciou, a.s. Žilina listom zo dňa
09.10.2015 o úpravu vzťahov k pozemkom dotknutých uvedenou stavbou formou zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE –Distribúcia, a.s. Žilina ako budúceho
oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia káblového vedenia. Informoval
o tom p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce.
Presný rozsah bude daný porealizačným geometrickým plánom a odplata za vecné bremeno bude
stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku.
DISKUSIA K BODUPROGRAMU č. 18/B:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce - ide o zriadenie vysokého napätia pre napojenie siete nad
nehnuteľnosťou Ing. Martina Kubinca. Zároveň informoval poslancov OZ o dohode, že po
ukončení stavby im tam vyasfaltujú 150 m miestnej komunikácie v šírke 4,5 – 5 m. Rozkopové
povolenie im vydajú na jar, možno do 2 mesiacov to bude hotové.
Pokiaľ ide o cenu za vecné bremeno, tú určí ich súdny znalec.
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
návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE –Distribúcia, a.s.
Žilina ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v práve umiestnenia káblového
vedenia na pozemkoch parc. KN E č. 5113, zast. plochy a nádvoria o výmere 2101 m², parc. KN E
č. 5201/2, vodné plochy o výmere 27 798 m² a parc. KN C č. 5111/1, zast. plochy a nádvoria o
výmere 2883 m², parc. KN E č. 5038/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m² a parc. KN C č.
5130/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 101 m².
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 145/2015 bolo prijaté.
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C/ Odpredaj prebytočného majetku-pozemky CKN 6189/2 a CKN 6189/3 Stanislavovi
Hazuchovi a manželke Silvii, Makov 366
So žiadosťou o kúpu pozemkov CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a CKN
6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 sa obrátili manželia Stanislav Hazucha a Silvia
Hazuchová.
Ku kolaudácii stavby garáže dal stavebník Stanislav Hazucha vyhotoviť GP skutočného zamerania.
Na základe tohto GP boli zistené skutočnosti, že stavba garáže a časť oplotenia zasahujú do
obecného pozemku CKN 6189 zastavané plochy a nádvoria o výmere4553 m2 . Z uvedeného
dôvodu boli predmetným GP zamerané skutočné hranice oploteného pozemku a stavby garáže, aby
sa dal identifikovať rozsah obecného pozemku, ktorý je za oplotením a pod stavbou garáže.
Obec pozemky dotknuté stavbou garáže a oplotenia v minulosti nevyužívala a uvedenými stavbami
nedošlo zúženiu ani obmedzeniu premávky na miestnej komunikácie.
Keďže a jedná o nakladanie s majetkom obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je potrebné
najskôr schváliť prebytočnosť, zámer na odpredaj v zmysle dôvodu hodného osobitného zreteľa
a následne samotný predaj majetku.
Zámer na odpredaj bol zverejnený na úradnej tabuli obce Makov dňa 13.11.2015 a visel počas celej
doby, ktorá musí byť min. 15 dní pred schvaľovaním odpredaja na 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
za prebytočný nasledujúci majetok obce Makov:
pozemky: CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
CKN 6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
ktoré boli vytvorené odčlenením od pozemku CKN 6189 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
4553 m2 na základe GP č.54/2015 spracovaného GEODÉZIOU ČADCA, s.r.o. vedeného na LV č.
1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56
Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov
B/ S ch v a ľ u j e
zámer na odpredaj prebytočného majetku Obce Makov
pozemky: CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
CKN 6189/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
ktoré boli vytvorené odčlenením od pozemku CKN 6189 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
4553 m2 na základe GP č.54/2015 spracovaného GEODÉZIOU ČADCA, s.r.o. vedeného na LV č.
1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56
Makov, IČO: 00314129, v k. ú. Makov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8,
písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl.
17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014.
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Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná sa o pozemky pre Obec Makov trvale prebytočné,
nachádzajúce sa za oplotením rodinného domu súp. č. 366 vlastníkov Stanislava a Silvie
Hazuchových a pod stavbou ich garáže, pričom na uvedenú skutočnosť sa prišlo na základe
spracovaného GP potrebného ku kolaudácii stavby garáže, podľa ktorého stav pozemku
nezodpovedá skutočnému tvaru pozemku.
C/ S ch v a ľ u j e
Stanislavovi Hazuchovi a Silvii Hazuchovej, bytom Makov 366, 023 56 Makov do BSM v podiele
1/1 predaj pozemkov CKN 6189/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a CKN 6189/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2.
Cena za odpredaj predstavuje 3,32 €/1 m2, čo za 28 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 92,96 €.
Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na overenie
podpisov a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom
odbore – správny poplatok vo výške 66 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre v
termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 146/2015 bolo prijaté.
18/D Schválenie odpredaja pozemkov CKN 5168/2, CKN 5169/3, CKN 5171/2, CKN 5172/2,
CKN 5172/3, CKN 5173/2, CKN 5182/2 v časti Makov-Čierne-Belone p. Petrovi
Bittalovi a manželke Miroslave
K bodu vysvetlila skutočnosti Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. 09. 2015 schválilo uznesením č. 88/2015
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 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,
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- 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
a zároveň schválilo pod písmenom c) 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 rodinou Annou Sidorovou v sume
35 €), odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
Nakoľko dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený 15 dní, obecné zastupiteľstvo môže
pristúpiť k odpredaju týchto pozemkov a to:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 13 m2 + 2 m2 + 174 m2 + 137 m2 + 16 m2 + 54 m2 + 116 m2 = 512 m2
á 6 €/1 m2 = 3.072 €.
Okrem toho kupujúci Peter Bittala a manželka Mgr. PhD. Miroslava Bittalová zaplatia predávajúcej
Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
3.072 € + 70 € + 66 € = 3.208,-- €.
Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a odvkladovanie kúpnej zmluvy sa nedelia spolu s p.
Holákom a p. Sidorovou, nakoľko manželia Bittaloví budú v Makove až v 04/2016.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18/D:
p. Vladimír Bittala, Makov 217 – v rámci diskusie, v zastúpení syna Petra Bittalu a jeho manželky
Miroslavy, sa zaujímal o možnosť odkúpenia aj pozemku, ktorý žiada odkúpiť p. Sidorová.
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Navrhuje cenu 8 €/1 m2 za všetky pozemky. Dôvodom je, že syn s nevestou a dieťaťom sa chcú
v budúcnosti vrátiť zo zahraničia a bývať tam.
Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ – podotýka, že uznesením OZ už bol schválený
dôvod hodný osobitného zreteľa konkrétne na požadované pozemky, či už pre manželov
Bittalových, ale aj pre p. Sidorovú, ktorá už o schválení bola informovaná a stále má o kúpu
pozemkov záujem, pretože ich v minulosti užívala. Zároveň upozorňuje na skutočnosť, že na
jednom z pozemkov, o ktoré má p. Bittala záujem, stojí v časti parcele na liste vlastníctva p.
Sidorová.
p. Martin Pavlík, starosta obce – do budúcna navrhuje ujednotiť ceny pozemkov, napr. Podľa
lokalít, aby sme sa vyvarovali prípadných nezhôd pri odpredajoch.
p. Vladimír Bittala, Makov 217 – po vzájomnej diskusii a zistení skutkového stavu pozemkov
zmenil svoje stanovisko a sťahuje svoj návrh na odkúpenie pozemkov nad rámec žiadosti svojho
syna, o prípadnej kúpe bude priamo komunikovať s p. Sidorovou, resp. jej dcérou p. Bugalovovu.
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
s ch v a ľ u j e
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr. PhD.
Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM manželov
v podiele 1/1 na základe ich žiadosti zo dňa 08. 06. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 13 m2 + 2 m2 + 174 m2 + 137 m2 + 16 m2 + 54 m2 + 116 m2 = 512 m2
á 6 €/1 m2 = 3.072 €.
Okrem toho kupujúci Peter Bittala a manželka Mgr. PhD. Miroslava Bittalová zaplatia predávajúcej
Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
3.072 € + 70 € + 66 € = 3.208,-- €.
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Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemkov a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.
Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemkov CKN 5168/2, 5169/3, 5171/2, 5172/2, 5172/3,
5173/2 a 5182/2 boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 88/2015 zo dňa
23. 09. 2015 nasledovne:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove
a) s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod
B zo dňa 08. 10. 2014.
c)S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr. PhD.
Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM manželov
v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/2 a 5169/3 sú prihradené oplotením
k pozemku CKN 5163 a k stavbe Čierne súp. č. 52, ktoré vlastní a užíva Ľudmila Tomková, matka
Mgr. PhDr. Miroslavy Bittalovej a pozemky CKN 5171/2, 5173/2, 5172/2 a 5182/2 sú priľahlé
pozemku CKN 5170, ktorého vlastníkom a užívateľom je tak isto Ľudmila Tomková. Všetky tieto
pozemky sú už niekoľko rokov užívané rodinou Tomkovou.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s Annou Sidorovou v sume 35 €),
odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.“
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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. 147/2015 bolo prijaté.
18/E Schválenie odpredaja pozemku CKN 5187/2 v časti Makov-Čierne-Belone p. Rastislavovi
Holákovi
K bodu poskytla informácie Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. 09. 2015 schválilo uznesením č. 88/2015
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 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
a zároveň schválilo pod písmenom D) 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 Rastislavi Holákovi, rod. Holákovi, trvale bytom Čierne
193, 023 56 Makov do osobného vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemok CKN
5187/2 užívali prarodičia, rodičia Rastislava Holáka a on ho užíva aj naďalej s vedomím, že tento
pozemok vlastní. Pozemok bol v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jeho
prarodičov súp. č. 56.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
Nakoľko dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený 15 dní, obecné zastupiteľstvo môže
pristúpiť k odpredaju pozemku CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2 á 6 €/1 m2 = 1.578 €.
Okrem toho kupujúci Rastislav Holák zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
-

za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 (zmluva spolu s kupujúcou A. Sidorovou) = 35
€,
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-

poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 (zmluva spolu s kupujúcou A.
Sidorovou) = 33 €.

Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
1.578 € + 35 € + 33 € = 1.646,-- €.
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
s ch v a ľ u j e
Rastislavi Holákovi, rod. Holákovi, trvale bytom Čierne 193, 023 56 Makov na základe ich žiadosti
zo dňa 08. 06. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemok CKN 5187/2 Záhrady
o výmere 263 m2 do osobného vlastníctva v podiele 1/1 v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 1.578 €.
Okrem toho kupujúci Rastislav Holák zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 = 35 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 = 33 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:
1.578 € + 35 € + 33 € = 1.646,-- €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.
Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemku 5187/2 boli schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 88/2015 zo dňa 23. 09. 2015 nasledovne:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove
a)s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod
B zo dňa 08. 10. 2014.
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d) S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemku CKN 5187/2
Záhrady o výmere 263 m2Rastislavi Holákovi, rod. Holákov, trvale bytom Čierne 193, 023 56
Makov do osobného vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemok CKN 5187/2
užívali prarodičia, rodičia Rastislava Holáka a on ho užíva aj naďalej s vedomím, že tento
pozemok vlastní. Pozemok bol v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jeho
prarodičov súp. č. 56.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.“
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 148/2015 bolo prijaté.
18/F Schválenie odpredaja pozemkov CKN 5168/1 a CKN 5169/2 v časti Makov-ČierneBelone p. Anne Sidorovej
Návrh na schválenie odpredaja pozemkov p. Sidorovej predložila Bc. Stanislava Gregušová,
zamestnankyňa OÚ
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. 09. 2015 schválilo uznesením č. 88/2015
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 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
a zároveň schválilo pod písmenom b) 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
41

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 € 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.
Nakoľko dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený 15 dní, obecné zastupiteľstvo môže
pristúpiť k odpredaju týchto pozemkov a to:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 246 m2 + 107 m2 = 353 m2 á 6 €/1 m2 = 2.118 €.
Okrem toho kupujúca Anna Sidorová zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 (zmluva spolu s kupujúcim R. Holákom) = 35
€,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 (zmluva spolu s kupujúcim R.
Holákom) = 33 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
-

2.118 € + 35 € + 33 € = 2.186,-- €.
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
s ch v a ľ u j e
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 143, 023 56 Makov na základe jej žiadosti
zo dňa 25. 08. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
do osobného vlastníctva v podiele 1/1 v cene 6 €/1 m2, čiže celkom 246 m2 + 107 m2 = 353 m2 á 6
€/1 m2 = 2.118 €.
Okrem toho kupujúci Anna Sidorová zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 € : 2 = 35 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 € : 2 = 33 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemkov predstavujú:
2.118 € + 35 € + 33 € = 2.186 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemkov a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., resp. v hotovosti do pokladne Obce Makov.
Trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja pozemkov CKN 5168/1 a 5169/2 boli schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 88/2015 zo dňa 23. 09. 2015 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
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a)s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2,
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2,
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod
B zo dňa 08. 10. 2014.
b) S ch v a ľ u j e v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 142, 023 56 Makov do osobného vlastníctva
v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/1 a 51692/2 užívali už prarodičia
a rodičia Anny Sidorovej a užívala ich spolu s rodinou aj naďalej s vedomím, že tieto pozemky
vlastní. Pozemky boli v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jej pradeda Jozefa
Beloňa.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s rodinou Bittalovou v sume 35 €),
odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 149/2015 bolo prijaté.
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18/G Schválenie prenájmu časti pozemku CKN 2268/1 na bývalom CHP Makov firme
Javornik s.r.o. za účelom parkovacej plochy pre vozidlá čerpajúce PHM
Na svojom zasadnutí dňa 23.09.2015 obecné zastupiteľstvo prerokovalo 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 pre vozidlá čerpajúce PHM.
Uznesením OZ v Makove č. 82/2015, bod A) zo dňa 23.09.2015 schválilo 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.
Zároveň bol uvedeným uznesením č. 82/2015, bod B) schválený zámer na prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa časti pozemku CKN 2268/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
4019 m2 v k.ú. Makov
Pre splnenie podmienok prenájmu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je
potrebné dodržať lehotu zverejnenia o zámere prenajať prebytočný majetok po dobu 15 dní, ktorá
uplynula 09.10.2015.
Na dnešnom rokovaní OZ sa môže uvedený schváliť . Informoval o tom zástupca starostu obce, p.
Jozef Pavlík.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18/G:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – majitelia firmy Javornik s.r.o., Trojačka 134 majú stále
záujem o prenájom danej plochy na bývalom CHP. Vzhľadom na za zabezpečovanie zimnej aj
letnej údržby na CHP, majitelia navrhujú sumu za nájom pozemku vo výške najviac 500 € ročne.
Respektíve navrhujú do prenájmu vyčleniť menšiu plochu alebo od návrhu odstupujú.
Konštatuje však, že firma je pre Makov prínosom, zamestnali tam niekoľko ľudí, do 1/2 roka
postavia salaš a opäť zamestnajú ďalších cca 10 ľudí. Mali by sme byť k nim veľkorysí.
(Ing. Alena Šupčíková – v tom prípade by sme mali byť veľkorysí voči všetkým, ktorí
zamestnávajú ľudí)
(Katarína Lučanová – naozaj sú tam ľudia vďační, že získali prácu, mali by sme to aspoň trošku
zohľadniť)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – treba rozhodnúť, či to bude aj pre obec prospešné.
Navrhujú parkovisko vyorávať, teda zabezpečovať zimnú údržbu a počas letného obdobia čistiť
okolie a k tomu ešte budeme mať 500 € nájom.
Treba myslieť aj na to, ako to bude vyzerať na vstupe z Čiech k nám na Slovensko, ak to bude
nevyorané. Treba spomenúť aj to, že kamionisti sa tam zastavia na obed, zároveň sa tu rozvíja aj
cestovný ruch.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje nasledovné:
- ide o veľkú parcelu a nevie presne fyzicky, odkiaľ pokiaľ by to mali v prenájme,
- vadí mu, že je to prenájom pozemku, hoci je na ňom stavba, treba si k tomu sadnúť a presne
špecifikovať,
- je to veľký pozemok, možno sa treba dohodnúť na nejakej vízii, ako naložíme do budúcna s týmto
pozemkom, môže byť na rôzne účely, dá s tam reálne aj niečo postaviť,
- nie je to jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá urobiť seriózny návrh, ale ak schválime nájom,
tak na dobu určitú s výpovednou lehotou,
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- žiada predložiť návrh využívania celého pozemku a upraviť tam jednotlivé vzťahy,
- pripraviť na budúce OZ, koľko zo znaleckého posudku stojí vlastne táto asfaltová plocha,
- chce, aby sa tam doriešilo odpadové hospodárstvo.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – môžeme priestory na CHP ponúknuť na prenájom, možno
niekto bude mať záujem napr. zriadiť si tam strážené parkovisko a pod.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje priestor uzatvoriť, aby tam ťažké kamióny nestáli,
upozorniť firmu, aby to neužívali. Dá sa povedať, že doposiaľ to vlastne užívali a bezplatne, treba
tam dať dopravné značenie zákazu vjazdu.
Okrem iného je normálne, že keď má niekto prenajaté parkovisko, musí si ho predsa v zime
rozhŕňať, nechápe, že ktosi definuje ako službu pre nás.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – predložil návrh: spodnú časť – prístrešok pre dobytok, kde
máme cca 3 000 m2 zelenej plochy, navrhnúť firme prenajať obci za 1 € s tým, že my im zase za 1
€ prenajmeme parkovisko. Tým pádom by sme tam mohli urobiť zberný dvor .
(Ing. Alena Šupčíková – je to niečo, o čom sa dá uvažovať. Dolný prístrešok je naozaj lepší ako
horný prístrešok, súhlasí teda so vzájomným prenajatím + 500 € nájom od
firmy Javornik s .r.o. Podotýka, že nájom musí byť časovo ohraničený)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – s návrhom súhlasí, treba však predložiť oficiálny návrh
nájomnej zmluvy. Terajší horný zberný dvor by sa mohol
tým pádom oplaštiť a mohol by tam parkovať traktor aj
s vlečkou. Treba to všetko ešte zvážiť.)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – predpokladá, že tam teda bude postavený salaš. Bude to
vyhovujúce, ak tam bude aj zberný dvor?
(Ing. Alena Šupčíková – nebude v tom problém, objekt je špecifický akoby na mieru pre zberný
dvor)
Po prerokovaní p. Martin Pavlík, starosta obce, sťahuje bod programu z rokovania,
predložený bude na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu programu obecné zastupiteľstvo nehlasovalo.
19. INFORMATÍVNA SPRÁVA O UKONČENÍ REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO
OSVETLENIA MAKOV - JANDALE
Obec Makov podala vo februári 2015 žiadosť na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie
na individuálne potreby obcí v pôsobnosti Ministerstva financií SR, v ktorej sme žiadali o dotáciu
na dokončenie začatej rekonštrukciu verejného osvetlenia Makov – Jandale v celkovej výške 6 800
€ + vlastné prostriedky vo výške 4 000 €.
Dňa 13.07.2015 bolo Obci Makov doručené oznámenie o poskytnutí dotácie na individuálne
potreby obcí na akciu: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“, pričom výška
schválenej dotácie je 6 000 € a je potrebné ju do konca kalendárneho roka zúčtovať.
Obec Makov uskutočnila obstarávanie na dodávateľa nových LED svietidiel, v ktorom oslovila 4
spoločností s požiadavkou o spracovanie cenovej ponuky a zverejnila výzvu aj na www.makov.sk .
Na výzvu reagovali štyria uchádzači, ktorí predložili svoje ponuky, z ktorých víťazom sa stala
spoločnosť EMPEMONT Slovakia, s.r.o. s najnižšou cenou svietidla 355 € s DPH – svietidlo 55W,
ktoré bude umiestnené na ceste I/18 a svietidlo 35 W na miestnu komunikáciu v cene 330 €.
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Všetky nové svietidlá majú integrované automatické znižovanie príkonu na 50% v nočných
hodinách –23,30 hod.- 4 hod.
V októbri bola vykonaná výmena zvyšným starých svietidiel v celkovom počte 25 ks, a tým
dokončená rekonštrukcia verejného osvetlenia na vetve Jandale.
Celkové náklady na dokončenie rekonštrukcie sú vo výške 9 920 € s DPH, z čoho 6 000 € je
poskytnutá dotácia a 3 920 € je z rozpočtu obce.
Rekonštrukciou došlo k priemernému zníženiu spotreby elektrickej energie z cca 4600 W na cca
2 500W , t.j. 46% úspora ( v nočných hodinách na 1250W – t. j. 73% úspora).
Informoval o tom p. Martin Pavlík, starosta obce.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 19:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – do budúcna treba urobiť nejaký projekt, nechať si poradiť od
odborníka a vybrať svetlá, ktoré ulicu osvetlia a svietia tak, ako majú.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – upozorňuje, že treba dbať na vypínanie a zapínanie svetiel
v obci, častejšie to kontrolovať a nastavovať, aby sa nestávalo, že je úplná tma a nesvieti sa, keď
ľudia chodia z práce a do práce, resp. škôl.
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
informačnú správu o ukončenej rekonštrukcii verejného osvetlenia – vetva Jandale.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 150/2015 bolo prijaté.
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21. INFORMATÍVNA SPRÁVA O UKONČENÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU – PODPORA
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
K bodu predložila písomnú správu Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka.
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako prijímateľ
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby (kód ITMS 27120130555) dňa 05. 03. 2014 zverejnila Oznámenie
o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej
služby.
Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a realizoval sa na celom
území SR, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Cieľom projektu bola podpora sociálnej inklúzie rozšírením dostupnosti opatrovateľskej služby
v regiónoch a umožniť občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej
rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.
Obec Makov dňa 21. 05. 2014 zaslala elektronickú i písomnú Žiadosť poskytovateľa o zapojenie sa
do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ vrátane potrebných príloh (Zmluva
o bežnom účte obce, Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK).
Na uvedenom základe sme dňa 09. 06. 2014 obdržali Oznámenie o úspešnosti zapojenia sa do
predmetného projektu a dňa 11. 06. 2014 sme podpísali Zmluvu o spolupráci, číslo zmluvy:
114/2014 – IZ – 4. 0/V.
Predmetom uvedenej zmluvy bolo, že IA ZaSI nám poskytovala finančné prostriedky na výkon
opatrovateľskej služby v mesačných intervaloch prostredníctvom transferov (na mzdové
zabezpečenie novovytvorených pracovných miest opatrovateliek).
Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby bola násobkom
jednotkovej sumy 644 € a počtu novovytvorených pracovných miest opatrovateliek v pracovnom
pomere na ustanovený pracovný čas.
Opatrovateľská služba sa realizovala v súlade s predmetnou Zmluvou, Príručkou pre spolupracujúce
subjekty, Zákonníkom práce č. 311/2001 Z. z. a zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
V období od 01. 07. 2014 do 31. 10. 2015 sme poskytovali opatrovateľskú službu štyrom
oprávneným prijímateľom – p. Rudolfovi Hlušíkovi, p. Viktorovi Kubincovi, p. Anne Papajovej
a p. Márii Gajdošovej. Zamestnávali sme troch opatrovateľov na plný pracovný úväzok – p. Martu
Byrákovú, p. Viktora Kubinca a p. Erika Sádeckého.
Na uvedenom základe možno konštatovať, že sa zvýšila kvalita poskytovanej sociálnej služby
priamo v obecnej komunite a v prirodzenom prostredí prijímateľov sociálnej služby. Projekt
umožnil poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nám dňa 05. 11. 2015 e-mailom zaslalo spoločné
oficiálne stanovisko MPSVR SR a IA MPSVRSR, v ktorom predpokladá, že výzvy nových
národných projektov (o. i. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby), ktoré obsahovo
nadväzujú na ukončené národné projekty, budú vyhlásené v priebehu mesiaca december 2015 na
internetovej stránke IA MPSVR SR a začiatok aktivít bude v priebehu mesiacov január/február
2016.
Na základe uvedených skutočností sa Obec Makov po zverejnení výzvy opätovne zapojí do
národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorý je veľkým prínosom v oblasti sociálnej
politiky na lokálnej úrovni a je podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
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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
berie na vedomie
informatívnu správu o ukončení národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 151/2015 bolo prijaté.

22. DISKUSIA
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – ohľadom spracovania Programu rozvoja obce chce vedieť,
či sú už dotazníky rozdistribuované medzi občanov, nakoľko do dnešného dňa nič nedostali.
(Mgr. Iveta Chromíková – dotazník bol zverejnený na našej webovej stránke, na káblovke by mal
byť oznam pre občanov a 300 ks dotazníkov išlo letákovou formou
prostredníctvom Slovenskej pošty do domácností.)
(Mgr. Janka Petrovičová – vyššia návratnosť dotazníkov môže priniesť spolupráca obce, školy
a rodičov. Zapojením sa do takejto aktivity sa u nich buduje vzťah
k obci. Prosí urobiť 200 ks dotazníkov do školy, žiaci ich odovzdajú
rodičom a poprosia o vyplnenie. )
(Ing. Marián Masnica–zapojiť do toho školu je dobrý nápad, žiada, aby sa stretli členovia komisiepracovného tímu pre PHSR a dotazníky vyhodnotili)
Ďalej sa zaujímala, či sa ide obec zapojiť do projektu elektronizácie.
(Mgr. Iveta Chromíková – áno, obec je už zapojená do informačných systémov DCOM –Dátové
centrum obcí a miest, aj IOM-Integrované obslužné miesto)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje prijať niekoho cez ÚPSVaR na zdigitalizovanie
pozemkovej knihy.
Ďalej žiada predložiť správu s vyúčtovaním tohtoročných hodov, nakoľko to doteraz nebolo
predložené.
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Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – riešila obec čierne stavby v obci, konkrétne na
Kasárňach?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – vlastníkov vyzvali, dňa 09.12.2015 idú na tvár miesta, Ing.
Jantulíková stavbu rieši v zmysle stavebného zákona, má však
vedomosť, že stavbu si chcú zlegalizovať. Takisto budú rokovať
aj s p. Lučanom ohľadom realizácie závor .)
Dáva do pozornosti nastávajúce krásne nedeľňajšie popoludnie, ktoré organizuje obec. Je
zverejnený krásny farebný plagát, ktorý púta pozornosť, treba sa však aj predať, aby usporiadateľobec uvedený v záhlaví plagátu viac viditeľnejší.
Chce vedieť, či sa pokračuje v stavebných úpravách pre Makové zrnká na zdravotnom stredisku.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – do 10 dní zhruba dokončia rekonštrukciu priestoru,
investícia sa dohaduje na výšku cca 4 000 €, následne
priestor odovzdajú Makovým zrnkám, malo by sa to
stihnúť do konca kalendárneho roka)
Nebolo by lepšie zasadať častejšie a s polovičným počtom bodom programu? Niekedy je totiž
vnímať a byť pri dvadsiatich bodoch programu (11 hodín) pozorný nad ľudské sily.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – z hľadiska príprav materiálov na rokovanie obecného
zastupiteľstva, spracovania zápisníc, výpisov uznesení ,
splnenia úloh a pod. ide o zložitejší proces)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – už viackrát mal požiadavku o doplnenie verejného osvetlenia
u RD p. Kučavíkovej, riešilo sa to?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – zatiaľ tam dali silnejšie svetlo, riešiť to budú budúci rok. Pridávali
svetlo aj v Potoku u Husari a na Pančave u RD Juríkovej)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ - apeluje na hlavnú cestu, ktorá je v hroznom stave, osobne má
nemilú skúsenosť, že im museli meniť tlmiče a pružiny na dvoch autách. Najhorší stav vozovky je
pri bývalej hasičskej zbrojnici pred mostom, je tam veľký prepad. Tak isto sú na tom zle spravené
kanalizačné otvory na ceste, po ktorých keď prejde kamión alebo auto naložené železom, tak to
spôsobí obrovský rachot. Celý úsek od mosta pri hasičskej zbrojnici je zlý. Takýto stav je už 2-3
roky, treba znova apelovať na zodpovedných, pretože ide naozaj o havarijný stav vozovky v obci.
V prípade, ak nedôjde k náprave, budeme musieť podať hromadnú žalobu a budeme uplatňovať
náhradu škody.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – podotýka, že zaslali upozornenie, že komunikácie od hasičskej
zbrojnice po Chatu Makov je v havarijnom stave, doteraz však
neprišla žiadna odpoveď.)
Pokiaľ ide o stavbu bytového domu v školskom areáli, kedy sa plánuje kolaudácia?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – sú závislí od kolaudácie technickej vybavenosti, až potom
môžu pristúpiť ku kolaudácii bytového domu, do konca
kalendárneho roka však stavbu určite odovzdajú. Budúci
týždeň plánujeme spustenie kúrenia. Nakoľko posledná
platba zo Štátneho fondu rozvoja bývania príde až
v mesiaci marec - apríl 2016, žiada predĺžiť splátku
finančnej výpomoci voči spoločnosti Vodohospodár
Makov spol.s r.o. do 30.04.2016.)
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p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – na ulici, kde býva , v zákrute pri p. Škorňovej je na ceste
diera. Upozornila ju na to p. Danka Šurláková.
Taktiež apeluje na pozornejšie nastavenie zapínania a vypínania verejného osvetlenia.
p. Martin Pavlík, starosta obce – oslovili potencionálnych nájomcov v bytovom dome Štandard 210,
či budú mať záujem o nájom bytu. Pôvodne obec eviduje 16 žiadostí. Samozrejme je nepomer
v cenách oproti bytovému domu v čiernom. Uvidíme teda spätnú väzbu záujemcov. Podľa
predbežných výpočtov – 5% z ceny, t.j. 45 €/1 m2, vychádza najnižší nájom vo výške 260 €.
Rozloha bytov je v rozmedzí 50 – 70 m2 .
Keďže sa už do konca roka neuskutoční rokovanie OZ, na záver starosta obce poďakoval za
spoluprácu, skonštatoval, že každému ide vlastne o dobro Makova a verí, že to bude naďalej
vzájomne fungovať.
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/ ž i a d a starostu obce, p. Martina Pavlíka,
aby požiadal Investičnú výstavbu a správu ciest o urgentnú opravu komunikácie I/10 –celým
prieťahom obce Makov.
Občania Makova sú denno-denne vystavení nadmernému hluku z dôvodu katastrofálneho stavu
vozovky v celom intraviláne obce. Vzhľadom na to, že sa problém nerieši už niekoľko rokov,
uvažujeme o pristúpení k medializácii.
B/ S ú h l a s í
s predĺžením splátky návratnej finančnej výpomoci firmy VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o.
do 30.04.2016, ktorá je určená na účely prefinancovania výstavby stavebného diela „Bytový dom –
8 bytových jednotiek – Štandard 210“.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
-

Za

:

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

-

Proti :

nikto

-

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 152/2015 bolo prijaté.
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22. 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 132 –152/2015.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
10. 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 19.00 hod.

Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ

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

Katarína Lučanová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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