ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 26. novembra 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :

Ing. Marián Masnica

Zástupkyňa starostu obce: Ing. Alena Šupčíková
Poslanci OZ :

Rastislav Gajdoš
Mgr. Ján Gašparík
Rudolf Greguš
Rastislav Hunčík
Mgr. Eva Ježíková
Ing. Stanislav Lučan
Jozef Pavlík
Martin Pavlík

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa obce
Ing. Irena Valičková, zamestnanec obce
František Chuděj, zamestnanec obce

Neprítomní:

---

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián
Masnica. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, z celkového počtu 9,
čo je nadpolovičná väčšina, takže zasadnutie je uznášania schopné. Ďalší ospravedlnený
poslanec príde na rokovanie neskôr.
Ing. Marián Masnica, starosta obce zároveň doplnil program obecného zastupiteľstva
o nasledovné body:
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre I. polrok 2015 (ako bod programu 10)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Základnej škole Makov (ako bod programu č. 13-Rôzne)
-Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Materskej škole Makov(ako bod programu č. 13-Rôzne)
-Odkúpenie novovybudovanej spevnenej plochy-rozšírenia miestnej komunikácie v časti
Vidielky od Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky (ako bod programu č. 13-Rôzne)
-Informatívna správa o príprave Obce Makov na zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií na obdobie 2014/2015
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Rokovanie OZ na návrh p. Martina Pavlíka, poslanca OZ je doplnené aj o nasledovný bod:
-Schválenie zmeny konateľov v spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. (ako bod
programu č.3)
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 Ing. Alena Šupčíková, zástupca
starostu.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
Mgr. Jána Gašparíka a Rudolfa Greguša, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 11. 2014:
- Mgr. Jána Gašparíka, poslanca obecného zastupiteľstva,
- p. Rudolfa Greguša, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa
26. 11. 2014 Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
D/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 26.11.2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Schválenie zmeny konateľov v spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o.
Schválenie VZN Obce Makov o miestnych daniach v obci Makov
Schválenie VZN Obce Makov o miestnom poplatku v obci Makov
Informatívna správa stavby „Rekonštrukcia cintorína v obci Makov v roku 2014“
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace septembernovember 2014
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre I. polrok 2015
10. Schválenie preklenovacieho úveru firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. pre
stavbu „Bytový dom-8 bytových jednotiek-Štandard 210“
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11. Schválenie úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2014
12.Schválenie rozpočtového provizória Obce Makov pre rok 2014
13. Protokol NKÚ SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných
služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov
územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov – Obec Makov – Zariadenie pre
seniorov
14. Nakladanie s majetkom Obce Makov:
- Schválenie prenájmu pozemkov pod autobusovými zastávkami v časti Kopanice –
u Bergela a v časti Čierne – pred Agrofarmou
15. Schválenie Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku Obce Makov do správy ZŠ s MŠ
Makov, Makov 284
16. Rôzne:
A/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Základnej škole Makov
B/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Materskej škole Makov
C/ Odkúpenie novovybudovanej spevnenej plochy-rozšírenia miestnej komunikácie
v časti Vidielky od Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky
D/ Informatívna správa o príprave Obce Makov na zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií na obdobie 2014/2015
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 112/2014 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 186/2012, bod B – založenie obecného pozemkového spoločenstva úloha nesplnená
- uznesenie č. 39/2013, bod B – systémový koncepčný materiál v oblasti zamestnanosti –
úloha nesplnená
- uznesenie č. 135/2013, bod D – výstavba bytového domu na Vodárenskej ulici –
predlžujúce uznesenie č. 93/2014, bod B
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-

-

-

uznesenie č. 62/2014 – bezbariérový prístup na poštu - Slovenská pošta vyzvaná na
riešenie problému
uznesenie č. 70/2014, bod B – VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO –
pripravené na dnešné rokovanie OZ
uznesenie č. 71/2014, bod B – návrh pozemkov na dočasné uskladnenie DSO a biologicky
rozložiteľného odpadu – bola podaná žiadosť na Environmentálny
fond na rekonštrukciu prístrešku pre dobytok na CHP na oficiálny
zberný dvor
uznesenie č. 84/2014 – nový termín stanovený uznesením č. 93/2014, bod C - poslanecký
prieskum do osady Greguše vykonaný dňa 16.10.2014, firma bola
oficiálne vyzvaná dať prístupový chodník do pôvodného stavu,
opravu si objednali u firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o.
uznesenie č. 109/2014, bod B – vypísanie architektonickej súťaže na návrh rozhľadne –
súťaž doposiaľ vypísaná nebola, treba najskôr urovnať zmluvný
vzťah s Ing. Mikovčákom, súťaž bude riešená s novým starostom

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 113/2014 bolo prijaté.
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4. SCHVÁLENIE ZMENY KONATEĽOV V SPOLOČNOSTI
VODOHOSPODÁR MAKOV SPOL. S R.O.
Pán Martin Pavlík, poslanec OZ, keďže dňom 12.12.2014 na ustanovujúcom obecnom
zastupiteľstve vstupuje do funkcie starostu obce, predkladá návrh na odvolanie pôvodných
konateľov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o., ktorými sú Ing. Marián Masnica,
Ing. Alena Šupčíková a p. Rastislav Gajdoš. Ako starosta obce má v spoločnosti
Vodohospodár Makov spol. s r.o. záujem vykonávať funkciu konateľa od začiatku
ustanovenia do funkcie a mať na firmu dosah, čiže s účinnosťou od 15.12.2014.
Za ďalšieho konateľa navrhuje svojho brata, p. Jozefa Pavlíka, poslanca OZ.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
Ing. Marián Masnica, starosta obce –
„Ing. Marián Masnica, Makov č. 157, 023 56 Makov, nar. 02.12.1966 sa dňom 12.12.2014
vzdávam funkcie konateľa spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV, spol.s r.o., Makov č.
60, 023 56 Makov, IČO: 36002950. Funkcie som sa chcel vzdať na ustanovujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 12.12.2014 v súvislosti s nezvolením za starostu
obce, nakoľko rešpektujem právo nového starostu , aby si predložil svoje návrhy na systém
riadenia obce. Zbytočne sa to rieši teraz.“
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – „taktiež sa ku dňu 12.12.2014 Ing. Alena
Šupčíková, Makov č. 356, 023 56 Makov vzdáva funkcie konateľa spoločnosti
VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o., Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950.“
Z pozície nového obecného zastupiteľstva však toto nepovažuje za korektný prístup, nových
konateľov by si malo schvaľovať novozvolené obecné zastupiteľstvo. Zároveň v tom vidí
rodinkárstvo, ktoré kritizoval vo svojom volebnom programe a hneď vo funkciách budú
bratia.
Zastáva však názor, že vo funkcii konateľa spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o.
starosta obce musí byť.
(p. Martin Pavlík, poslanec OZ – ako bratia boli zvolení občanmi a treba to rešpektovať)
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – dáva návrh na odvolanie z funkcie konateľa v spoločnosti
Vodohospodár Makov spol.s r.o. aj p. Rastislava Gajdoša, poslanca OZ.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa Ing. Mariána Masnicu, starostu obce z funkcie konateľa v spoločnosti
VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 od
12.12.2014.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

B/ O d v o l á v a
od 12.12.2014 z funkcie konateľa v spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o.,
Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 Ing. Mariána Masnicu, starostu obce.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

C/ B e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa Ing. Aleny Špčíkovej z funkcie konateľa v spoločnosti VODOHOSPODÁ
MAKOV spol.s r.o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 od 12.12.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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D/ O d v o l á v a
od 12.12.2014 z funkcie konateľa v spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o.,
Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 Ing. Alenu Šupčíkovú.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

E/ O d v o l á v a
od 12.12.2014 z funkcie konateľa v spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o.,
Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 od 12.12.2014 p. Rastislava Gajdoša, poslanca
OZ.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan

D/ M e n u j e
dňom 12.12.2014 do funkcie konateľa spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o.
p. Martina Pavlíka, starostu obce.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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E/ M e n u j e
dňom 12.12.2014 do funkcie konateľa spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol.s r.o.
p. Jozefa Pavlíka, poslanca OZ.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

Ing. Stanislav Lučan, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 114/2014 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O MIESTNYCH DANIACH V OBCI
MAKOV
K bodu predložila písomný materiál Bc. Stanislava Gregušová, z úseku miestnych daní
a poplatkov.
Návrh uvedeného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na obecnej webovej
stránke dňa 29.10. 1014, bol vypracovaný Bc. Stanislavou Gregušovou a prejednasný so
starostom obce, Ing. Mariánom Masnicom 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.
Daň 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 5-násobok ročnej sadzby dane,
ktorá je stanovená zákonom, t. j. 0,25 % x 5 = 1,25 %.
Preto túto sadzbu znižujeme z doterajších 1,50 % na 1,25 %.
Daň zo stavieb
V zmysle novely zákona sa menia a dopĺňajú druhy stavieb, ktoré sa zdaňujú a to:
- menia sa druhy:
- stavba rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
- samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na samostatne
stojace garáže
- dopĺňajú sa druhy:
- stavby hromadných garáží
- stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou
Sadzby daní sú ponechané rovnaké, len je doplnený a zmenený názov druhov.
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Pri viacpodlažných stavbách podľa vysvetlenia na školení príplatok za podlažie môžeme byť
iný iba pri častiach obce. Čiže nemôže byť, že v intraviláne máme príplatok 0,03 a aj 0,07,
môže byť iba buď 0,03 alebo 0,07 a iný môže byť napr. v extraviláne.
Nakoľko dôjde dosť k zníženiu dane pri rekreačných chalupách a pri podnikateľoch, keď sa
zníži príplatok z 0,07 na 0,03, navrhujeme dať všetkým rovnaký príplatok a to 0,04.
Daň za psa
Podľa prednášky na školení sadzba dane za psa musí byť jedna. Nemôžeme si určiť sadzbu
pre rodinné domy, pre podnikateľov, pre bytové domy, ... Zmenu sadzieb môžeme uviesť
znížením sadzby, na ktoré nás zákon splnomocňuje.
Nakoľko sme mali iba dvoch daňovníkov (dvoch podnikateľov), ktorí mali inú sadzbu a to 9 €
oproti ostatným, ktorí mali 6 €, navrhujeme zjednotiť sadzbu na 6 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Nakoľko túto daň Bc. Ggušová nespravuje a nikto nepredložil žiadne zmeny, znenie tohto
článku ostáva rovnaké, aké bolo pre rok 2014.
Daň za ubytovanie
Znenie tohto článku je úplne iné, nakoľko nám v ňom chýbala napr. oznamovacia povinnosť.
Sadzbu dane som nechala nezmenenú, avšak zmenila som spôsob platenia dane správcovi,
a to z mesačného na štvrťročné, lebo aj tak až na pár jednotlivcov mi daň platia až po
niekoľkých mesiacoch. Ďalej je zrušené vyberanie dane formou juxt, nakoľko aj tak
ubytovacie zariadenia v súčasnosti už majú svoje počítačové programy, svoje kasy a zbytočne
daň vyberať ešte na osobitný papier. K tejto dani sú vypracované prílohy č. 1 a 2, ktoré budú
platitelia dane správcovi dane predkladať.
Daň za predajné automaty
Ostáva nezmenená oproti roku 2014.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Ostáva nezmenená oproti roku 2014.
Spoločné ustanovenia
Doteraz sa vyrubuje daň aj keď je vo výške napr. 0,01 €. Avšak, nakoľko je to nízka suma,
takéto rozhodnutia sa posielajú, až keď prekročia súčet za roky vyrubenia cca 1,5 €, nakoľko
poštovné je vyššie ako samotná vyrubená daň. Preto navrhujem uplatniť na čo nás
splnomocňuje zákon a to nevyrubovať daň do výšky 3 € (zákon nás splnomocňuje do výšky 5
€). Ide o daň úhrnom, čiže keď by mal niekto daň z nehnuteľností napr. 1 €, ale mal by aj daň
za psa, kde je 6 €, tak by daň platil, nakoľko celkom ide o 7 €.
Daňovník si priznanie podať musí. Rozhodnutie sa tak isto vystaviť musí, avšak daň na
úhradu bude 0 € a tým pádom sa nebude vyberať a nebudú sa evidovať pohľadávky.
Písomný návrh VZN Obce Makov o miestnych daniach v obci Makov tvorí prílohu tejto
zápisnice.
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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
VZN Obce Makov č. 3/2014 o miestnych daniach v obci Makov.
B/schvaľuje
splátky na úhradu miestneho poplatku a to nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu daní prekročí výšku 100 € vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2015.
b) právnická osoba/živnostník, ktorej celková výška rozhodnutia na úhradu daní prekročí výšku 500
€ vrátane
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 115/2014 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O MIESTNOM POPLATKU V OBCI
MAKOV
Návrh VZN bol vypracovaný Ing. Alenou Šupčíkovou a 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 a návrhu okresnej prokurátorky JUDr. Evy Stopkovej
pod č. Pd 44/14/5502-17 zo dňa 23. 05. 2014.
Návrh VZN o miestnom poplatku v obci Makov bol dňa 31. 10. 2014 zverejnený na úradnej tabuli
Obce Makov a na obecnej webovej stránke.
K bodu poskytla bližšie informácie Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce.
Vzhľadom na upozornenie okresnej prokurátorky, že nesmieme poskytovať zníženia poplatku nad
rámec zákona, navrhujeme sadzbu poplatku znížiť z 0,093 € na 0,050 € za osobu a kalendárny deň
s tým, že by sa zrušili zníženia:
a) osobám s trvalým a prechodným pobytom na území obce o 50 %,
b) 4. a každej ďalšej osobe v spoločnej domácnosti o 35 %,
c) osobám s trvalým pobytom na území obce, ktoré dosiahli k 01. 01. 2014 vek viac ako 70
rokov, resp. sú držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S o 25 %.
d) právnickej osobe/podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
ktorá sa nachádza na území obce Makov na účely podnikania o 80 % vyrubeného
poplatku,ktoré boli poskytované nad rámec zákona.
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T. z., že všetky osoby by mali rovnakú sadzbu 0,050 € x 365 dní = 18,25 €/1 osoba/rok.
V zmysle novely zákona č. 268/2014 z. z. už môžeme oficiálne poskytovať zníženie, resp.
odpustenie poplatku a to fyzickej osobe v hmotnej núdzi, fyzickej osobe staršej ako 62 rokov,
držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľovi preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne
bezvládnej fyzickej osobe. Zákon nám neumožňuje zvýšiť vekovú hranicu 62 rokov, preto
navrhujeme poskytnúť zníženie o 15 % (predtým 25 %), nakoľko sa bude vzťahovať na
podstatne väčší počet poplatníkov obce Makov (vrátane poplatníkov, ktorí v obci nemajú
trvalý pobyt – majitelia rekreačných objektov).
Právnické osoby a živnostníci (podnikatelia) boli riešení znížením sadzby o 80 %, nakoľko
plná sadzba pri ubytovacom a stravovacom zariadení (napr. so 60 stoličkami a 60 lôžkami) by
predstavovala poplatok 2.190 €, čo nepovažujeme za adekvátne.
Nakoľko takéto zníženie nemôžeme poskytovať, navrhujeme, aby si každý takýto podnikateľ
podal osobitnú žiadosť o zníženie poplatku a to v zmysle § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.
Toto sa bude dotýkať hlavne stravovacích a ubytovacích zariadení, kde sa poplatok ráta na
základe stoličiek a postelí. U osôb, ktoré majú nejakú výrobu, sa poplatok bude prerátavať
koeficientom 0,2, pričom sa poplatok bude platiť aj za zamestnancov s trvalým pobytom
v obci Makov.
Podľa zákona platného do 31. 12. 2014 v prípade, že sa osoba nezdržiavala v mieste platenia
poplatku viac ako 90 dní, obec bola povinná jej poplatok odpustiť alebo znížiť podľa najnižšej
sadzby v zákone, čo predstavovalo 0,0066 €/1 deň/1 osoba (2,409 € za rok).
Podľa novely zákona už nie sme obmedzení najnižšou sadzbou, ale môžeme dať zníženie
podľa miestnych podmienok. V zákone nie je povedané, či zníženie musí byť pre všetkých
rovnaké, alebo môže dať obec rôzne zníženia. My sa prikláňame k druhej variante
a navrhujeme nasledovné zníženia, ak poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Makov:
a) poplatníkovi, ktorý má v obci Makov trvalý pobyt a ktorý obci preukáže, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na sadzbu 0,020
€/1 deň pobytu mimo územia obce Makov.
b) poplatníkovi, ktorý nemá v obci Makov trvalý pobyt a ktorý obci preukáže, že sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na sadzbu 0,049
€/1 deň pobytu mimo územia obce Makov.
Uvedené zníženie miestneho poplatku sa poskytuje na základe predložených dokladov:
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a potvrdenie preukazujúce
ubytovanie mimo miesta svojho trvalého pobytu, alebo
- potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí, alebo
- potvrdenie od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí, alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala, alebo
- potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní, alebo
- potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o úhrade poplatku za komunálny odpad, alebo
- doklad o ústavnom umiestnení poplatníka v ústavnom zariadení - potvrdenie o výkone
trestu.
V prípade potreby je poplatník povinný uvedené potvrdenia doplniť dokladmi:
- nájomná zmluva, alebo
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, alebo
- iný doklad hodnoverne preukazujúci pobyt poplatníka mimo územia obce Makov.
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Len pre informáciu uvádzame príjmy a a náklady na odpadové hospodárstvo
v predchádzajúcich rokoch:
Rok
Príjmy
Náklady
Rozdiel
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 €
V roku 2014 predpokladáme:
- prímy vo výške cca 41.000 € (bez dotácie na lisy) vybraté formou miestneho poplatku,
vrátane príjmu z predaja železa, elektroodpadu, príspevku z ENVIDOMU za separovanie
- náklady vo výške cca 52.000 € (bez nákladov na lisy), v ktorých sú zahrnuté náklady
TKO Semeteš, nákup zberných nádob, vriec, pomocného materiálu, náklady na
vybudovanie prístrešku na Kasárňach, náklady na vývoz objemného odpadu vrátane
nákladov na zamestnancov obce.
V roku 2014 predpokladáme stratu na odpadovom hospodárstve vo výške cca 11.000 €,
pričom náklady na prístrešok na Kasárňach predstavovali 6.400 €.
V roku 2015 predpokladáme príjem:
- + cca 32.850 € poplatok obyvatelia s pobytom v obci (1800 obyvateľov x 18,25 €)
- + cca 7.650 € poplatok rekr. chalupy (cca 420 poplatníkov)
- + cca 6.500 € poplatok firmy
- + cca 800 € predaj železa, elektroodpadu, ENVIDOM za separ
- - cca 3.000 € zľavy dôchodcovia, ŤZP, študenti, pobyt mimo územia obce Makov, ...,
čiže spolu cca 44.800 €.
Príjmy, ktoré v roku 2015 potrebujeme na úhradu vzniknutých nákladov sa budú pohybovať
minimálne cca vo výške 45.000 €, nakoľko firma TKO Semeteš avizovala zvýšenie nákladov
vzhľadom na zrušenie príspevku z Recyklačného fondu. Tak isto treba rátať s prirodzeným
zvyšovaním mzdových nákladov, čo sa tak isto prejaví vo zvýšených nákladoch. V prípade,
že by sme chceli pokračovať vo výstavbe ďalších prístreškov na separovaný zber, tieto
náklady bude musieť vykryť obec Makov zo svojho rozpočtu. Prínos takéhoto riešenia by bol
v krajšom životnom prostredí a zlepšení a zefektívnenií systému nakladania s odpadom
v obci.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – celkovo došlo k zníženiu nákladov na odpad, a to
z dôvodu, že Združenie TKO Semeteš, n.o. postavilo skládku cez PPP projekt, pán Grežďo
podsekol cenu pre členov Združenia TKO Semeteš, n.o., dal nereálnu cenu odpadu, čo je
hneď vidieť, pretože zmluva je iba na zmesový komunálny odpad, za veľkoobjemný odpad je
cena oveľa vyššia. Prevádzkovateľ si to vykrýva tým, že vozí odpad z iných obcí a na pohľad
je už skládka zavezená, teraz sa začne stavať na kopec a bude sa musieť postaviť ďalšia
kazeta. Zásadnou vecou je, že sa to má presypávať súdržným zemitým materiálom, čo sa
nerobí.
Druhá vec, ktorá ovplyvňuje zníženie nákladov za odpad je, že veľa odpadu sa vyseparuje
priamo v domácnostiach, resp. na triediacej linke separovaného zberu na skládke Združenia
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
VZN Obce Makov č. 4/2014 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 50 €
- 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
- 50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka
d) právnická osoba/živnostník, ktorej celková výška miestneho poplatku prekročí výšku
100 €: - 50 % do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
-50 % do 30. 09. bežného kalendárneho roka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 116/2014 bolo prijaté.
7. INFORMATÍVNA SPRÁVA STAVBY „REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA V OBCI
MAKOV V ROKU 2014“
Informatívnu písomnú správu o prácach na rekonštrukcii cintorína predložila Bc. Stanislava
Gregušová, správca cintorína.
V roku 2014 Obec Makov pokračovala s realizáciou diela „Rekonštrukcia cintorína v obci
Makov“ a to nasledovnými stavebnými objektmi:
- SO 03.02 časť C
Ide o chodník – schody ku krížu, ktoré sa museli celé rozobrať a nanovo postaviť.
V schodoch nevedie voda ani elektrina. Stavba bola odovzdaná firme Vodohospodár
Makov spol. s r. o. dňa 02. 06. 2014 a chodník bol daný do užívania dňa 24. 07. 2014.
Spolu bolo vybudované schodisko v dĺžke 42 bm a šírke 1,80 bm. Použitá bola zámková
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-

B-dlažba KOMBITRIO šedej farby vo výmere 49 m2 a v dĺžke osadené minipalisády 125
bm v množstve 1136 ks.
Tento objekt bol postavený firmou Vodohospodár Makov spol. s r. o. za 9.287,02 €
s DPH.
SO 03.03 časť B
Ide o chodník – schody od kríža smerom hore, ktoré sa budovali úplne nové. Tak isto
v nich nevedie voda ani elektrina. Stavba bola odovzdaná firme Vodohospodár Makov
spol. s r. o. dňa 24. 07. 2014 a chodník bol daný do užívania dňa 06. 10. 2014. Spolu bolo
vybudované schodisko v dĺžke 26 bm a šírke 1,70 bm. Použitá bola zámková B-dlažba
KOMBITRIO šedej farby vo výmere 35 m2 a v dĺžke osadené palisády 89 bm v množstve
801 ks.
Tento objekt bol postavený firmou Vodohospodár Makov spol. s r. o. za 6.180,73 €
s DPH.

Nad rámec diela bola ešte vybudovaná spevnená plocha pri stojane s úžitkovou vodou
v spodnej časti cintorína. Je tam vybudovaná plocha okolo stojana a aj plocha pre lavičku na
oddych. Firma Vodohospodár Makov spol. s r. o. túto plochu o výmere 11 m2 postavila za
468,98 € s DPH.
Celkom v roku 2014 boli na dielo „Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“ vynaložené
k 07.11.2014 náklady bez stavebného dozoru:
- faktúra č. 2014/0417 firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o.
9.287,02 €
- faktúra č. 2014/00467 firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o.
6.280,73 €
- faktúra č. 2014/00480 firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o.
468,98 €
----------------------SPOLU náklady
16.036,73 €
Počas roka 2014 obec vybavila aj stavebné povolenie č. Výst-21-569-TX1-Ma-1888/KC2014-Jt vydané Mestom Turzovka, právoplatné dňom 24. 09. 2014 na dielo „Rekonštrukcia
cintorína v obci Makov“, avšak už bez stavebných objektov SO 03.05 Chodník za domom
smútku a SO 03.06 Vjazd, ktoré boli zrealizované na základe stavebných povolení v minulých
rokoch celé.
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 správcu cintorína Stanislavy Gregušovej o priebehu realizácie stavby
„Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“ v roku 2014.

14

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 117/2014 bolo prijaté.
8. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ
ČINNOSTI ZA MESIACE SEPTEMBER – NOVEMBER 2014
So správou o výsledkoch kontrolnej činnosti poslancov OZ oboznámila poslancov OZ p.
Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce. Uvedená správa tvorí prílohu zápisnice.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bola v mesiaci september 2014 vykonaná
následná finančná kontrola prevedená na Obecnom úrade v Makove so zameraním na
správnosť vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Obci Makov, účtovanie
pokladničných dokladov do rozpočtového účtovníctva, vykonávanie predbežnej finančnej
kontroly, inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve za I. polrok 2014.
Kontrolný orgán vykonal kontrolu procesne v súlade s ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 18 e
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v platnom znení, podľa pravidiel kontrolnej
činnosti ustanovených v ust. §§ 13 -25 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v platnom znení .
Pri kontrole neboli zistené nedostatky pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly.
Pokladničný denník je vedený v elektronickej podobe a obsahuje počas kontrolovaného
obdobia t. j. I. polrok 2014 786 príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. Všetky
účtovné pokladničné operácie sú evidované a účtované v časovom slede.
Výdavkové finančné operácie zohrávajú v prostredí územnej samosprávy zásadnú úlohu.
Objem finančných prostriedkov v hotovosti je regulovaný: „Smernicou o manipulácii
s pokladničnou hotovosťou zo dňa 20.4.2012 v Obci Makov. V článku 6 smernice
o manipulácii s pokladničnou hotovosťou v Obci Makov je stanovený denný limit
pokladničnej hotovosti pre hlavnú pokladňu obce vo výške 1500 €.
Ďalším obmedzením je legislatívny rámec ustanovený zákonom č. 394/2012 Z.z.
o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať
niektoré platby v hotovosti. Pre územnú samosprávu sa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
394/2012 Z.z sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 €. Kontrolou
neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní vyššie menovaných obmedzení.
Náhodným výberom bolo odkontrolované účtovanie jednotlivých pokladničných dokladov do
rozpočtového účtovníctva. Pri rozpočtovom účtovaní neboli zistené nedostatky.
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Ďalšou vykonanou kontrolou bola kontrola dodržiavania zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.6.2013 do 30.6.2014.
Účelom kontroly bolo preveriť, či interné predpisy obce, ktorými sú prijaté bezpečnostné
opatrenia, ktoré vydala obec ako prevádzkovateľ, sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi vymenovanými v tomto dokumente, či obec ako prevádzkovateľ
postupuje pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, metodických usmernení a vzorov úradu a podľa interných predpisov
obce uvedených v tomto dokumente a tým zabezpečuje ochranu práv dotknutých fyzických
osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života.
Kontrolou bolo zistené, že obec má postavenie prevádzkovateľa podľa Zák.č.122/2013 Z.z.
a spracúva v informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb, vrátane rodného čísla
ako všeobecne použiteľného identifikátora ustanoveného osobitným predpisom. Obec
nespracúva žiadne biometrické údaje dotknutých osôb.
Obec vydala bezpečnostný projekt dňa 23.9.2011, ktorý pozostáva z častí:
1.Bezpečnostný projekt Obec Makov
2.Bezpečnostný projekt – prílohy- Obec Makov
3.Bezpečnostný projekt – prílohy- riziková analýza Obec Makov
4. Bezpečnostná smernica zo dňa 30.9.2011
Kontrolou bolo zistené, že bezpečnostný projekt je vypracovaný podľa zákona NR SR
428/2002 v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 122/2013 Z.z.
s účinnosťou od 1.7.2013 a zákonom č. 84/2014 Z.z. účinným od 15.4.2014. Je potrebné
zmeniť- zosúladiť bezpečnostný projekt zo dňa 23.9.2011 dodatkom a zapracovať nové
ustanovenia vyššie menovaných aktuálne platných zákonov, aby spĺňal ust. § 19 a ust.§20
Zák.č.122/2013 a obsah bezpečnostného projektu aby spĺňal ust. § 5 ods.1 Vyhl.č. 164/2013.
Nový odsek 4 § 19 zákona 122/2013 zavádza povinnosť bezodkladnej aktualizácie opatrení
prijatých podľa odsekov 1 až 3 tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní
osobných údajov, a to až do ukončenia spracúvania osobných údajov v informačnom systéme.
Obec ako prevádzkovateľ vedie pri jednotlivých zamestnancoch poučenie oprávnenej osoby
podľa § 21 zák.č.122/2013 Z.z.
Písomná databáza zamestnancov obsahujúca cit. evidenciu, je prehľadne zoradená
v samostatnom fascikli.
Obsah písomného poučenia oprávnenej osoby zodpovedá vzoru poučenia oprávnenej osoby
uvedeného na webovom sídle úradu.
Obec dňa 29.1.2014 poverila výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov jednu
zodpovednú osobu, a to Mgr. Ivetu Chromíkovu. Kontrolou bolo preverené, či predmetná
zodpovedná osoba spĺňa predpoklady na výkon zodpovednej osoby podľa § 23 ods.5 Zák..č.
122/2013 Z.z. a to, či má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má
platné potvrdenie o absolvovaní skúšky.
Podľa potvrdenia úradu vydaného úradom pod.č.443/2014 o absolvovaní skúšky, poverená
zodpovedná osoba dňa 29.1.2014 úspešne absolvovala skúšku fyzickej osoby na výkon
zodpovednej osoby v rozsahu podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhl. Č. 165/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.
Ďalej bolo zistené, že obec si splnila oznamovaciu povinnosť voči úradu podľa novej právnej
úpravy tým, že dňa 10.2.2014 zaslala doporučenou zásielkou oznámenie prevádzkovateľa
o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 25
ods. 2 Zák. č. 122/2013 Z.z.
Oznámenie obsahuje všetky náležitosti uvedené vo vzore oznámenia zverejneného úradom na
webovom sídle úradu.
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje v § 37 zákona v žiadnom informačnom systéme,
ktorý by podľa tohto ustanovenia zákona podliehal osobitnej registrácii na úrade. V dôsledku
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toho o všetkých informačných systémoch má obec ako prevádzkovateľ povinnosť viesť
evidenciu podľa vzoru zverejneného na webovom sídle úradu.
Porovnaním náležitosti vzorovej Evidencie informačného systému osobných údajov
zverejnenej úradom na webovom sídle úradu a náležitostí evidencie u vybratej vzorky
informačných systémov bolo zistené, že evidencia vedená obcou o vybratých informačných
systémov obsahuje podľa ust. § 43 ods. 1 v spojení s ust. § 35 ods. 1 zákona všetky obsahové
náležitosti a je spracovaná podľa vzoru evidencie zverejnenej úradom.
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 výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiac september,
október, november 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 118/2014 bolo prijaté.
9. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE PRE
I. POLROK 2015
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 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 3.11.2014 do 18.11.2014.
O konkrétnych bodoch plánu kontrolnej činnosti informovala hlavná kontrolórka, p. Elena
Trebulová.
Kontrolná činnosť v I. polroku 2015 bude zameraná na nasledovné:
1./ Kontrola inventarizácie majetku Obce Makov, vykonanej na základe schváleného
harmonogramu inventarizácie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2014 u Obecného
úradu v Makove, ako súčasť ročnej účtovnej závierky za rok 2014
2./Následná finančná kontrola n Obecnom úrade Makov, kontrola účtovných dokladov,
hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za
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rok 2014 a prípravy vypracovania Stanoviska k záverečnému účtu Obce Makov za rok
2014
3./ Vypracovanie Správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014,
v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z. za rok 2014
4./ Následná finančná kontrola u s.r.o. Vodohospodár Makov .Kontrola účtovných dokladov,
hlavnej knihy, inventarizácie majetku, ročných účtovných výkazov, výsledkov
hospodárenia, pohľadávok a záväzkov .Kontrola peňažnej hotovosti, kontrola
pokladničnej knihy ,kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
porovnanie zisteného stavu na účtovnú evidenciu, kontrola bankových účtov podľa
bankových výpisov a hlavnej knihy v účtovníctve k 31.12.2014, finančná situácia
a platobná schopnosť organizácie, pohľadávky a záväzky za rok 2014. Dodržiavanie
hospodárnosti pri nákupoch v hotovosti.
5./ Kontrola podaných a vybavených sťažností a petícií od občanov v roku 2014
a dodržiavanie zákona o vybavovaní sťažností. Evidencia sťažností, riešenie v termínoch
a celkový priebeh vybavenia jednotlivých sťažností
6./ Kontrola pokladničnej činnosti za II. Polrok 2014, preukázateľnosť pokladničných
dokladov, ich správne a včasné zaúčtovanie v rámci zákona 431//2002 Z.z. a do
rozpočtového účtovníctva, dodržiavanie pokladničných limitov hotovosti
7./Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri príprave jedál a prevádzke spoločnej kuchyne pre
ZPS, ZŠ a MŠ a spoločnej výdajne pre tieto subjekty. Kontrola dodržiavania materiálnospotrebných noriem pri príprave jedál, dodržiavanie potravinového sortimentu a množstvo
normovaných druhov potravín, výťažnosť pokrmov a jedál po tepelnom spracovaní.
Zhodnotenie dosiahnutej efektívnosti pri spojení dvoch prevádzok kuchýň a to kuchyne
pre ZŠ s kuchyňu pre ZPS v Makove.
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
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, p. Eleny Trebulovej, pre I. polrok 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 119/2014 bolo prijaté.
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10. SCHVÁLENIE PREKLENOVACIEHO ÚVERU FIRME VODOHOSPODÁR
MAKOV SPOL. S R.O. PRE STAVBU „BYTOVÝ DOM – 8 BYTOVÝCH
JEDNOTIEK-ŠTANDARD 210“
K bodu podala informácie Ing. Marián Masnica , konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov
spol.s r.o.
Firma VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950
je v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 14.02.2014 dodávateľom diela „Bytový dom – 8
bytových jednotiek – Štandard 210“. Investorom uvedenej stavby je Obec Makov.
Financovanie tejto stavby v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 14.02.2014, v zmysle Čl.
IV. prebieha so splatnosťou faktúr 45 dní. Faktúra je vystavená po uplynutí kalendárneho
mesiaca, čiže v reálnom živote firma musí prefinancovať cca 60 dní výkonu prác a zakúpený
materiál, mzdy, DPH.
Z dôvodu bezproblémového financovania prác je potrebné prijať finančný preklenovací úver
vo výške cca 50 000 €.
Indikatívna ponuka jedného z potencionálnych uchádzačov, Slovenská sporiteľňa a.s. je
nasledovná:
Typ úveru: Krátkodobý investičný úver – preklenovací
Výška a splatnosť: 50 000 €, splatnosť: 28.02.2016
Úroková sadzba: 6 M EURIBOR + marža 4,99 % p.a.
(t. j. Výsledná úroková sadzba 5,172 % p.a)
Ak firma má splniť časový harmonogram, musí sa financovanie nejakým spôsobom
preklenúť.
Jedným zo spôsobov je aj poskytnutie úveru, resp. výpožičky, náhradnej finančnej výpomoci
firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. zo strany obce. Navrhuje, aby im bola poskytnutá
výpožička, resp. náhradná finančná výpomoc vo výške 30 000 €.
DISKUSIA K BODU PROHRAMU č. 10:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – konštatuje, že obec v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách nemôže po 31. auguste realizovať operácie, ktoré by zvyšovali rozpočet, pri
verejnej súťaži hasičského auta však bude úspora cca 30 000 €, čiže je možnosť poskytnutia
výpožičky, resp. návratnej finančnej výpomoci.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – podotýka, že navrhovaných 50 000 € úveru
nie je nadhodnotených, do konca roka prefinancujú viac ako 60 000 €.
Toho času zmluva s bankou podpísaná nie je, čakajú ešte na ponuku Slovenskej sporiteľne.
Avšak návrh na výpožičku z obce vyzerá ako najvýhodnejšie riešenie.
Môže sa však schváliť aj uznesenie na prijatie preklenovacieho úveru s tým, že noví konatelia
spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. zmluvu nemusia podpísať, resp. úver sa nemusí
čerpať.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
k prefinancovaniu výstavby stavebného diela „Bytový dom – 8 bytových jednotiek – Štandard
210“ firme Vodohospodár Makov spol.s r.o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950
výpožičku, resp. návratnú finančnú výpomoc vo výške 30 000 € k dátumu 01.12.2014,
s termínom splatnosti 31.12.2015 od Obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO:
00314129.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

B/ S ch v a ľ u j e
prijatie preklenovacieho úveru pre firmu VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o., Makov
60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 na prefinancovanie výstavby stavebného diela „Bytový
dom – 8 bytových jednotiek – Štandard 210“.
Schvaľuje a splnomocňuje konateľov spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o.
uzavrieť zmluvu na poskytnutie preklenovacieho úveru na prefinancovanie výstavby
stavebného diela „Bytový dom – 8 bytových jednotiek – Štandard 210“ s konkrétnou
bankovou inštitúciou na základe výsledku prieskumu trhu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 120/2014 bolo prijaté.
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11. SCHVÁLENIE ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2014
Písomný návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2014 predložila Ing. Irena Valičková, účtovníčka
a rozpočtárka obce.
Dôvodom úpravy rozpočtu je skutočnosť, že v schválenom rozpočte dňa 5.2.2014 pre rok
2014 neboli zapracované bežné príjmy a výdavky na Základnú školu s materskou školou,
zároveň neboli rozpočtované bežné výdavky na odstupné a preplatenie nevyčerpanej
dovolenky pri skončení pracovného pomeru starostu obce, ktoré sa budú realizovať v roku
2014.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – do úpravy rozpočtu treba zahrnúť aj schválenú
výpožičku, resp. náhradnú finančnú výpomoc firme VODOHOSPODÁR MAKOV spol.
s r.o., ktorá bola schválená na dnešnom rokovaní.
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
3. úpravu rozpočtu Obce Makov pre rok 2014: - príjmová časť 2 760 027 €
- výdavková časť 2 770 478 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 121/2014 bolo prijaté.
12. SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA OBCE MAKOV PRE ROK
2014
Návrh na rozpočtové provizórium pre rok 2015 predložila Ing. Irena Valičková, rozpočtárka
obce.
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Podľa § 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 rozpočet 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 2015 ( nie je schválený štátny
rozpočet, 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 pre rok 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 122/2014 bolo prijaté.
13. PROTOKOL NKÚ SR O VÝSLEDKU KONTROLY EFEKTÍVNOSTI
A ÚČINNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ORGÁNOV
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV – OBEC
MAKOV – ZARIADENIE PRE SENIOROV
V rámci svojej kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR vykonal kontrolu efektívnosti a účinnosti
poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti
orgánov územnej samosprávy, ktoré poskytuje klientom celoročnú pobytovú sociálnu službu.
O výsledkoch kontroly informoval Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Kontrola bola vykonaná kontrolnou skupinou v zložení Mgr. Iveta Vráblová (vedúca
kontrolnej skupiny) a Mgr. Lucia Danišková v termíne od 24. 06. 2014 do 21. 10. 2014
v kontrolovanom subjekte Obec Makov – Zariadenie pre seniorov. Kontrolovaným obdobím
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bol rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovanej skutočnosti bolo
preverené aj predchádzajúce obdobie.
Cieľom výkonnostnej kontroly bolo preveriť a zhodnotiť úroveň poskytovaných sociálnych
služieb a zistiť úroveň hospodárenia a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Výsledky kontroly sú zhrnuté v Protokole NKÚ SR o výsledku kontroly efektívnosti
a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej
pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov – Obec Makov –
Zariadenie pre seniorov , v ktorom je o. i. uvedené:
„Analýzou kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadení bolo preukázané, že
kontrolovaný subjekt spĺňa podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb na dobrej až
veľmi dobrej úrovni.
I napriek vysokej spokojnosti vyjadrenej klientmi, zamestnancami, či príbuznými klientov
prostredníctvom dotazníkov sa našli aj určité nedostatky, z ktorých vyplýva potreba
vykonania zmien.“
Kontrolná skupina (Mgr. Iveta Vráblová a Mgr. Lucia Danišková) odporučila vyhotoviť
interné predpisy v oblasti procedurálnych podmienok, personálnych podmienok,
prevádzkových podmienok a interné predpisy na dodržiavanie základných ľudských práv
a slobôd v zariadení pre seniorov.
Na uvedenom základe Ing. Marián Masnica, starosta obce dňa 28. 10. 2014 ako štatutárny
zástupca ZpS, určil zamestnancov zodpovedných za vypracovanie a uložil termín
vypracovania písomne stanovených postupov a pravidiel potrebných na splnenie podmienok
kvality sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Dňa 13. 11. 2014 sa uskutočnila pracovná porada všetkých zamestnancov prevádzky
Zariadenie pre seniorov, ktorej náplňou bolo prerokovanie protokolu o výsledku kontroly
NKÚ SR.
V súlade so Zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly a výsledkami kontroly
uvedenými v protokole štatutárny zástupca, Ing. Marián Masnica, starosta obce ZpS prijal
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 28. 11. 2014 budú zaslané
predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
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
prerokovalo a berie na vedomie
Protokol NKÚ SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb
v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej
samosprávy a neverejných poskytovateľov – Obec Makov – Zariadenie pre seniorov.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 123/2014 bolo prijaté.

14. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE MAKOV:
Schválenie prenájmu pozemkov pod autobusovými zastávkami v časti Kopanice –
u Bergela a v časti Čierne – pred Agrofarmou
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Pozemok pod autobusovou zastávkou Makov – Čierne u Agrofarmy nie je vo vlastníctve
obce, ale spoluvlastníkov podielov Urbariárnej obce Pšurnovice – Makov, pozemkového
spoločenstva.
Pozemok pod autobusovou zastávkou Makov – Kopanice u p. Bergela takisto nie je vo
vlastníctve obce, ale spoluvlastníkov pozemkov združenia Lesné spoločenstvo Kysučné, spol.
s r. o.
Oba tieto pozemky mala Obec Makov prenajaté na päť rokov a to od 01. 05. 2009
do 01. 05. 2014. Nakoľko lesné spoločenstvo a urbariát nemôže pozemok odpredať,
spoluvlastníci podielov týchto pozemkov súhlasili s ich prenájmom.
V zmysle vyššie uvedeného je potrebné vypracovať a uzavrieť nové nájomné zmluvy, s čím
Ing. Sakala, predseda urbariátu a p. Lučan, predseda spoločenstva súhlasia.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku CKN 5300/5 Ostatné plochy o výmere 107 m2 od Urbariárnej obce
Pšurnovice – Makov, pozemkového spoločenstva na dobu 5 rokov v cene 0,033 €/1 m2/1 rok
s účinnosťou od 01.05.2014. Nájomné je splatné jednorázovo za celých 5 rokov v sume
17,66 €. Výpovedná lehota nájomnej zmluvy je 6 mesiacov.
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B/ S ch v a ľ u j e
prenájom pozemku CKN 3719 Trvalé trávne porasty o výmere 349 m2 od Lesného
spoločenstva Kysučné, spol. s. r. o. na dobu neurčitú v cene 0,033 €/1 m2/1 rok s účinnosťou
od 01.05.2014. Nájomné bude splatné vždy vopred na dobu piatich kalendárnych rokov.
Výpovedná lehota nájomnej zmluvy je 6 mesiacov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 124/2014 bolo prijaté.
15. SCHVÁLENIE ZMLUVY O ZVERENÍ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE
MAKOV DO SPRÁVY ZŠ A MŠ MAKOV, MAKOV 284
Ministerstvo školstva na základe žiadosti Obce Makov vydalo rozhodnutia o zaradení školy
a školských zariadení do siete ZŠ s MŠ Makov, rozp. org., Makov 264, ŠKD ako súčasť ZŠ s
MŠ, CVČ ako súčasť ZŠ s MŠ, výdajnú školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ a elokované
pracovisko Makov 146, ako súčasť ZŠ s MŠ.
Dňa 30.04.2014 bola uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 46/2014 schválená
Zriaďovacia listinu ZŠ s MŠ, rozp. org., Makov 264, IČO: 42388104.
Od 01.09.2014 došlo k zlúčeniu Základnej školy Makov a Materskej školy Makov, z toho
dôvodu je potrebné v zmysle § 6 a § 6a zákona SNR č. 1368/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Makov schváliť Zmluvu o zverení nehnuteľného majetku Obce Makov do správy Základnej
školy s materskou školou Makov, Makov 264, IČO: 42388104, ktorou sa zároveň zrušia
pôvodné zmluvy Obce Makov so ZŠ Makov a s MŠ Makov.
Návrh Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku Obce Makov do správy ZŠ s MŠ Makov,
Makov 284 vypracoval Ing. Marián Masnica, starosta obce a Mgr. Iveta Chromíková,
zamestnankyňa obce na úseku školstva. Uvedený návrh zmluvy tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Makov do správy ZŠ s MŠ,
Makov 264, IČO: 42388104.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 125/2014 bolo prijaté.
16. RÔZNE:
A/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2013/2014 v Základnej škole Makov
Hodnotiaca správa je vypracovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006 a predložená
po odsúhlasení pedagogickou radou a radou školy na schválenie zriaďovateľovi podľa
zákona č. 596/2003. Rada školy pri ZŠ s MŠ Makov prerokovala správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 na svojom
zasadnutí dňa 27.10. 2014 a odporúča zriaďovateľovi Obci Makov túto správu schváliť.
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Základnej škole Makov.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 126/2014 bolo prijaté.
B/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2013/2014 v Materskej škole Makov
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 je vypracovaná podľa
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006
– R z 25.5.2006. Správa bola odsúhlasená radou školy na svojom rokovaní dňa 27.10.2014.
V zmysle zákona č. 596/2003 je správa predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 v Materskej škole Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 127/2014 bolo prijaté.
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C/ Odkúpenie novovybudovanej spevnenej plochy-rozšírenia miestnej komunikácie
v časti Vidielky od Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky
Obci Makov bola predložená žiadosť Ing. Martina Dikoša a jeho manželky Lenky
o preplatenie nákladov, ktoré mu vznikli vybudovaním spevnenej plochy pri miestnej
komunikácii Vidielky MV 01487. Informoval o tom Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Ing. Dikoš spevnenú plochu vybudoval v rámci realizácie prístupového chodníka k rodinnému
domu. Uvedená spevnená plocha je vybudovaná zo zámkovej dlažby a rozširuje miestnu
komunikáciu o 22 m2 . Ing. Dikoš žiada o preplatenie nákladov na materiál v celkovej sume
398 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16,C:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – konštatuje, že v zmysle zákona si každý stavebník
buduje vjazd k rodinnému domu na vlastné náklady, avšak dá sa tento prípad posúdiť aj ako
rozšírenie cesty.
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – veľa ľudí si vjazdy zrealizovalo takisto na vlastné náklady,
obec tým, že je teraz komunikácia rozšírená, môže na tejto ceste vykonávať zimnú údržbu.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – do budúcna treba prijať k tejto problematike všeobecne
záväzné nariadenie.
Ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne náklady na tento vjazd uhradiť, navrhuje preplatiť 10%
z ceny, predtým je však potrebné pozrieť majetko-právne vzťahy pozemku.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – podotýka, že uvedený pozemok nie je vlastnícky
vysporiadaný.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ o d k l a d á
žiadosť Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky o preplatenie nákladov na vybudovanie
spevnenej plochy pri miestnej komunikácii Vidielky MV 01487, v rámci realizácie
prístupového chodníka k rodinnému domu, na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu
v jarnom období.
B/ Ž i a d a
starostu obce predložiť vlastnícke vzťahy pozemku, na ktorom bola Ing. Martinom Dikošom
a manželkou Lenkou vybudovaná spevnená plocha v rámci realizácie prístupového chodníka
k rodinnému domu.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 128/2014 bolo prijaté.
D/ Informatívna správa o príprave Obce Makov na zabezpečenie zimnej údržby
miestnych komunikácií na obdobie 2014/2015
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Prvýkrát má Obec Makov problém pri zabezpečení zimnej údržby v zimnom období
2014/2015.
Obec Makov v tomto roku bola nútená 2x rozposlať výzvu na zabezpečenie výkonu zimnej
údržby pre sezónu 2014/2015.
Výzva č. 1 bola zaslaná 20.10.2014 s termínom predloženia ponúk do 30.10.2014
Výzva č. 2 bola zaslaná 7.11.2014 s termínom predloženia ponúk do 12.11.2014
Výsledkom oboch výziev bolo, že nikto z oslovených neprejavil záujem a nebola predložená
žiadna ponuka na vykonávanie zimnej údržby.
Z uvedeného dôvodu pristúpila Obec Makov k zvolaniu rokovacieho konania, na ktoré boli
pozvaní potencionálni dodávatelia zimnej údržby, ktorí uvedené služby vykonávali
v minulosti, resp. prejavili záujem o ich vykonávanie.
Rokovacieho konania sa zúčastnili všetci predvolaní, záznam z rokovania tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Prítomní zástupcovia spoločností sa v diskusii zhodli, že je pre nich vysoko neefektívne mať
zazmluvnený výkon zimnej údržby ktorá sa v prípade, že nenapadne sneh nevykonáva,
pričom musia mať vyčlenenú techniku na výkon zimnej údržby vrátane zamestnancov. Aby sa
aspoň čiastočne zmiernil finančný dopad pre dodávateľov zimnej údržby v prípade, že nebude
snežiť, navrhujú mať v zmluve o výkone zimnej údržby zahrnutý mesačný paušálny poplatok.
Starosta obce požiadal prítomných aby povedali svoju predstavu o výške paušálu.
Z diskusie, na ktorej sa porovnávali rôzne varianty vyšiel nasledujúci konečný návrh:
a) paušál 500 € + odpracované hodiny - v prípade, že bude výkon zimnej údržby menší
ako 50 hod. mesačne
b) paušál 250 € + odpracované hodiny - v prípade, že bude výkon zimnej údržby v
rozmedzí 50 - 80 hod. mesačne
c) nad 80 hodín výkonu zimnej údržby mesačne, sa paušál nebude uplatňovať
d) cena za jednu hodinu výkonu zimnej údržby – 35 € s DPH, za stroj vybavený predným
natáčacím pluhom
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e) firma CREATIVE, s.r.o., má na výkon zimnej údržby k dispozícii aj Zetor 7745 so
zadnou radlicou – cena, ktorú firma požaduje ostáva nezmenená ako v sezóne
2013/2014 – 28 € s DPH/ 1 hod.
Starosta obce po určení finančných podmienok posunul diskusiu k rozdeleniu výkonu zimnej
údržby jednotlivých okruhov. K uvedenej téme sa vyjadrili účastníci nasledovne:
- Mgr. Ján Gašparík podotkol, že vzhľadom na vyťaženosť zamestnancov, by ako firma boli
ochotní v prípade potreby vypomôcť s výkonom zimnej údržby, ale o pravidelné
vyhŕňanie snehu momentálne nemajú záujem.
- Ing. Ján Kubinec – majú záujem vykonávať zimnú údržbu v lokalite Kopanice – Kasárne,
keďže v uvedenej lokalite majú podnikateľské zámery, pričom by k tomu pribrali zimnú
údržbu časti Papaje a Jaše.
- P. Vladimír Kupšo – prejavil záujem o výkon zimnej údržby – Čierne a Ústredie
- Voči požiadavkám nemá Obec Makov námietky. Kasárne sú svojou polohou špecifické na
zimnú údržbu, preto by bolo vhodné pouvažovať nad možnosťou parkovať stroj na
Kasárňach. Nad rámec výkonu zimnej údržby v lokalitách, ktoré nebudú zazmluvnené
s externými dodávateľmi, zabezpečí Obec Makov v prípade potreby a po odsúhlasení
objednávky strediskom údržby SSC ŽSK posyp miestnych komunikácií tak, ako po
minulé obdobia.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16, D:
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – aké náklady na zimnú údržbu predstavovali
v predchádzajúcich obdobiach?
(p. František Chuděj, správca zimnej údržby - náklady na zimnú údržbu v rokoch 2013/2014
predstavovali cca 13000-14000 €, v rokoch 2012/2013
boli náklady na základe zmlúv 20 000 € + 10 000 €
náklady obce, všetko závisí vždy od počasia,
samozrejme, keď sú kalamity, náklady na zimnú údržbu
sú podstatne vyššie.)
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – konštatuje, že obecný traktor by mal robiť zimnú údržbu
v centre, zamestnanec najlepšie pozná cesty a osady riešiť dodávateľsky.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o príprave Obce Makov na zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií a lesnej cesty Kasárne v období 2014 – 20 15.

30

B/ S ch v a ľ u j e
termín uzatvorenia dodávateľských zmlúv na zabezpečenie zimnej údržby v obci Makov, a to
od 15.12.2014 do 28.02.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 129/2014 bolo prijaté.

17. DISKUSIA
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – upozorňuje, že v časti Vidielky treba dokončiť práce
na verejnom osvetlení – pozhadzovať plexisklá, vyčistiť ich, prípadne vyhodiť.
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
18. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložila
a prečítala k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce.
Uznesenia boli schválené pod číslom 112–129/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
19. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 10.45 hod.
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Zároveň poslancom OZ poďakoval za prácu vo volebnom období 2010-2014 a oznámil, že
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo bude dňa 12.12.2014 v obradnej sieni so začiatkom
o 10.00 hod, na ktoré sú všetci prizvaní.

Ing. Marián Masnica
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ

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

Rudolf Greguš, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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