ZÁPISNICA
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 23. septembra 2015
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce
Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ
Oľga Zajacová, zamestnankyňa ZpS
p. Kubánek, JAVORNIK s.r.o.
Bc. Peter Kubinec, ŠK Javorník Makov

Neprítomný:

Ing. Stanislav Gašparík - ospravedlnený

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 8 poslancov, z celkového počtu 9, čo je
nadpolovičná 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, Ing. Alenu
Šupčíkovú a p. Annu Zajacovú, poslankyne OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Program rokovania OZ navrhol starosta obce doplniť o nasledovné body:
- Žiadosť firmy JAVORNIK s.r.o., Makov 134 o prenájom pozemku na bývalom CHP Makov
na parkovaciu plochu,
- Žiadosť Rastislava Holáka, bytom Makov – Čierne 193 o odkúpenie pozemku CKN 5187/2
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v časti Čierne – Belone,
- Žiadosť Josefa Klučovského, bytom Bernolákova 2609/29, Čadca o odkúpenie pozemku pre
výstavbu rodinného domu v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom.
Ďalej program OZ navrhol doplniť o plnenie programového rozpočtu Obce Makov a plnenie
nákladov a výnosov spoločnosti VODOHOSPODÁR Makov spol.s r.o. k 30.06.2015 poslanec
OZ, p. Rastislav Gajdoš.
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 23. 09. 2015:
- Ing. Alenu Šupčíkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- P. Annu Zajacovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 23.09.2015:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 23.09.2015:
Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Obhliadky na tvári miesta
Žiadosť firmy JAVORNIK s.r.o., Makov 134 o prenájom pozemku na bývalom CHP Makov
na parkovaciu plochu
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. Informácia o podaní trestného oznámenia starostu obce Makov
7. Schválenie Organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov Makov s účinnosťou od 01.10.2015
8. Schválenie zámeru vypracovania Programu rozvoja obce Makov
9. Úprava programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015
10. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov v časti obce MakovČierne-Belone Anne Sidorovej, manželom Petrovi a Miroslave Bittalovým, Rastislavovi
Holákovi
B/ Návrh na odkúpenie pozemku CKN 5780 v časti Čierne pri bytovom dome s.č.17 od
Bohumila Sadeckého, Makov č. 78
C/ Návrh na odkúpenie pozemku od Ing. Martina Kubinca, Makov 298 a Bc. Petra
Kubinca, bytom Jánošíkova 8494/15/A, Žilina pod miestnou komunikáciou v časti MakovČierne
D/ Návrh na odkúpenie pozemku v časti Makov-Kopanice-Papaje pri breste
E/ Žiadosť Josefa Klučovského, bytom Bernolákova 2609/29, Čadca o odkúpenie pozemku
1.
2.
3.
4.
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pre výstavbu rodinného domu v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom
11. Schválenie Štatútu krízového štábu obce Makov
12. Informačná správa o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na
kamerový systém
13. Informačná správa o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu
budovy materskej školy
14. Informačná správa o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
15. Schválenie platu starostu obce
16. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace jún-august 2015
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 81/2015 bolo prijaté.

3. OBHLIADKY NA TVÁRI MIESTA
Pred oficiálnym rokovaním vykonali poslanci obhliadky v teréne, konkrétne:
– pozemok v časti Čierne – Belone – žiadosť Rastislava Holáka o odkúpenie pozemku
(ide o pozemok, ktorý v minulosti užívala jeho babka, zrealizuje sa pasportizácia
kvôli prístupovej ceste, cesta zostane obecná)
- pozemok v časti Čierne pri SKI Makov – kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou,
vo vlastníctve Ing. Martina Kubinca a Bc. Petra Kubinca
(ide o zaasfaltovaný úsek miestnej komunikácie Makov – Čierne MH 01 18 cca 600 – 800 m)
- pozemok pri BD č. 17 – vo vlastníctve p. Sadeckého
( návrh na odkúpenie pre potreby rozšírenia parkoviska pri BD Makov – Čierne 17
a vybudovania prístrešku pre odkladanie osobných vecí nájomcov)
- prístrešok pri BD č.17
(diskusia: Ing. Alena Šupčíková – prečo došlo k zmene materiálov? Konštatuje, že v dome
kultúry, kde chodí podstatne viac ľudí, je WC a všetko
ostatné v hroznom stave.
Mgr. Eva Ježíková – je tam bezbariérové WC, ale bezbariérový prístup tam nie je
Katarína Lučanová – je to luxusné, verí, že takýto prístup k budovaniu budú mať aj
v iných objektoch. Prvotná myšlienka, že si tu prídu rodiny
s deťmi na opekačku, je kde?
Jozef Pavlík – stavba je pekná, bude reprezentovať Makov a podotýka, že sa do
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rozpočtu zmestili a majetok ostane obci)
- miestna komunikácia v časti Kopanice do osady Fabše
( spevnenie cesty štrkom + odvodňovacie žľaby)
- pozemok pri breste
( návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku + odkúpenie hospodárskej budovy )
- bytový dom Štandard 210 v školskom areáli.
4. ŽIADOSŤ FIRMY JAVORNIK s.r.o., MAKOV 134 O PRENÁJOM POZEMKU
NA BÝVALOM CHP MAKOV NA PARKOVACIU PLOCHU
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o predložení písomnej žiadosti firmy
JAVORNIK s.r.o. Makov o prenájom pozemku CKN 2268/1 o výmere 4019 m2 zastavané plochy
a nádvoria. Parcelu by chceli využiť ako parkovacie miesta. Firma žiada prenájom pozemku na
dobu určitú 10 rokov za 1 €/ročne vzhľadom na vysokú investíciu a rozsiahlu rekonštrukciu
hraničného priechodu Makov a následného financovania zimnej údržby, kosenia trávy a osvetlenia
v priestoroch.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
p. Kubánek, zástupca firmy JAVORNIK s.r.o. – oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou,
ozrejmil situáciu na bývalom CHP Makov. Toho času tam prevádzkujú dve čerpacie stanice,
zamestnávajú 16 ľudí. Bude sa pokračovať s ďalšími výstavbami, a to koliby, salašom, kde
zamestnajú ďalších 10 – 12 ľudí. V spodnej časti v priebehu budúceho roka plánujú ďalšie aktivity,
predpokladajú, že zamestnanosť narastie na cca 40 ľudí. Majú záujem na bývalom CHP nastaviť
poriadok a následne zefektívniť činnosť. Parkovisko nebolo súčasťou predaja a chcú, aby priestory
mali trochu pod kontrolou, keďže kamionisti si tam začali robiť súkromné parkovisko, robia tam
neporiadok. Z toho dôvodu si tam dovolili vyšafrovať na ich náklady parkovacie čiary, aby to bolo
prehľadnejšie a nedochádzalo k nehodám. Právo prejazdu a prechodu k zbernému dvoru by
samozrejme zostal. Zimnú údržbu by znášali oni a nakoľko tam špatí zberný dvor, aj to by vedeli
upraviť, pozakrývať, ohradiť. Keďže majú aj dosť vysoké náklady na elektrickú energiu – 500 -600
€ mesačne, žiadajú pri cene za nájom o zhovievavosť.
Zároveň žiada poslancov do budúcna porozmýšľať aj s odpredajom pozemku.
p. Martin Pavlík, starosta obce – čo ponúkajú vo veci zberného dvora?
(p. Kubánek – už teraz je v priestoroch strážna služba, takisto sa dajú spraviť na ich náklady isté
opatrenia, ale iba mechanického zabezpečenia zberného dvora, t. j. závory, zábrany.
Pokiaľ by bol prítomný strážny zamestnanec, mohol by v prípade potreby
upozorňovať, že ide o súkromný pozemok.)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – poskytla informáciu, že je spracovaný projekt na
uzatvorenie objektu zberného dvora a jeho zabezpečenie, treba to pozrieť)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – zaujíma ju, či ich strážny zamestnanec bude kontrolovať aj
zberný dvor, resp. čo bude robiť. Každopádne sa jej táto myšlienka páči, treba však poriešiť zberný
dvor, aby to tam bolo čisté a úhľadné.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – akým spôsobom sa to dotkne vodičov osobných áut?
(p. Kubánek – už teraz je to tam zorganizované, vodiči sa už naučili zaparkovávať, je to
bezpečnejšie než v začiatkoch. Ak chceme, aby to fungovalo a získali sme
zákazníkov, musí to tam byť skoordinované.)
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – strážna služba je tam nonstop?
(p. Kubánek – zatiaľ je tam počas dňa 10-12 hodín, počas zimy bude nutná nepretržitá prevádzka)
Ing. Alena Šupčíková podotýka, že v stave, v akom to na bývalom CHP je, pre obec nie je potrebné
v zime vykonávať zimnú údržbu, ani svietiť. V každom prípade môže byť spolupráca s firmou
JAVORNIK s.r.o. výhodná. Človek, ktorý tam bude zamestnaný firmou, by mohol aj prevádzkovať
zberný dvor, určili by si prevádzkové hodiny, kedy by od ľudí mohol odoberať odpad. Vtedy by to
malo nejaký efekt a bolo by to riešením s tým, že by sa urobil poriadok so zberným dvorom,
vrátane prevádzkového poriadku.
Zároveň podotýka, že nesúhlasí s navrhovanou cenou za nájom vo výške 1 € ročne za celý
pozemok, ktorú si dala do žiadosti firma, súhlasí s cenou aspoň 0,50 €/1 m2 /ročne.
Do zmluvy o nájme žiada doplniť, že v prípade inflácie bude nájom valorizovaný.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nemá námietky na dokončenie privatizácie bývalého CHP
Makov, od vedenia očakáva zámer využitia zvyšku obecného majetku na CHP a návrh
prevádzkovania zberného dvora, pripraviť prístupové pomery, stanoviť prenájom v zmysle zásad
a pod., pripraviť návrh na prenájom investičného zámeru, realizáciu podľa spracovaného projektu,
zahrnutie do rozpočtu.
V prípade uzatvorenia zmluvy o prenájme by skôr volil dobu neurčitú s 1 – ročnou výpovednou
lehotou.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – momentálne obec pozemok priestory nevyužíva, preto
myšlienka je dobrá, aj čo sa týka zimnej údržby firmou. Je potrebné si však najskôr ujasniť
a stanoviť, čo chceme so zberným dvorom.
p. Martin Pavlík, starosta obce – navrhuje po diskusii schváliť sumu za prenájom, napr. 0,50 €/1 m2
ročne, v zmluve sa doplní vecné bremeno práva prechodu a prejazdu k zbernému dvoru, takisto do
lesa Kysučnému.
(p. Kubánek – z komerčného hľadiska 2 000 € za nájom nie je veľa, z druhého pohľadu je to však
veľa. Poukazuje aj na skutočnosť, že Makov je prvá záchytná obec do SR. Keď sa
tam nebude vykonávať zimná údržba, ako bolo povedané, že pre obec to tam nie je
potrebné, ani okolie kosiť, zrejme to nebude pekná vizitka pri vstupe do obce. Buď
im obec chce pomôcť alebo to tvrdo skomercizujeme, veď keď si zrátajú výdavky –
5000 € za údržbu + 2000 € za nájom je dosť veľa a neprimerané.)
(Ing. Alena Šupčíková – treba podotknúť, že firme pomáhajú ale aj zberným dvorom, nakoľko je
od kamionistov veľmi veľa odpadu a ten končí v zbernom dvore. 2000 € za
prenájom plochy 4019 m2 nie je určite veľa a rozhŕňanie snehu nie je vec
prenájmu pozemku. Skôr by bolo zaujímavé pre obe strany
spolufinancovať mzdu strážneho zamestnanca
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/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť firmy Javornik s.r.o., Trojačka 134 o prenájom časti pozemku CKN 2268/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4019 m2 za účelom parkovacej plochy.
B/ S ch v a ľ u j e
dočasnú prebytočnosť časti pozemku CKN 2268/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4019 m2
v katastrálnom území obce Makov, na bývalom Cestnom hraničnom priechode Makov, evidovanom
na LV č. 1070, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, v zmysle § 9 a, ods. 9,
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle III.
časti Prebytočný majetok, článok 10, bod 1 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa
08. 10. 2014.
C/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku CKN 2268/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4019 m2, vedeného na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca,
katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v k. ú.
Makov, firme Javornik s.r.o. v zmysle § 9 a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článok 11, bod 1
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za prenájom
predstavuje 0,50 €/1 m2 ročne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pre obec Makov dočasne
prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov – Trojačka, v priestoroch bývalého Cestného
hraničného priechodu Makov, v blízkosti nehnuteľností väčšinového vlastníka firmy Javornik s.r.o.,
Trojačka 134, ktorý o časť pozemku CKN 2268/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4019 m2
prejavil záujem za účelom parkovacej plochy pre vozidlá čerpajúce PHM.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 82/2015 bolo prijaté.
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5. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámil poslancov p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce:
- uznesenie č. 62/2014, bod B – bezbariérový vstup na poštu - list Slovenskej pošte zaslaný,
odozva z ich strany nie je žiadna, bezbariérový vstup bude riešený
neskôr komplexne so vstupom do budovy OÚ
- uznesenie č. 109/2014, bod B - architektonická súťaž na návrh rozhľadne – súťaž na predloženie
štúdie rozhľadne bola zrealizovaná, trvala do 30.06.2015, bolo
doručených niekoľko návrhov, ktoré sú poslancom predložené, na
budúcom rokovaní OZ rozhodnú, ktorý návrh bude vybratý
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5:
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – zaujíma sa , ako skončila žiadosť manželov Dikošových.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – žiadosť bola poslancami zobratá na vedomie)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – žiadosť treba každopádne dokončiť, žiadateľom písomne
odpovedať, bolo predsa schválené ukladajúce uznesenie č.
20/2015)
Taktiež bola riešená žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia u Chaty Makov. Bolo im
odpovedané?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – odpovedal ústne p. Dorociakovi, že sa rozširovať
v danom úseku verejné osvetlenie tento rok nebude, bude
sa realizovať v rámci rozpočtu obce v budúcom roku)
Ako skončila žiadosť hasičov o poskytnutie priestorov, resp. výstavbu novej hasičskej zbrojnice?
Bola daná aj žiadosť Ing. Kataríny Stopkovej o prenájom priestoru v dome kultúry, odpovedalo sa
jej? Všetci žiadatelia majú predsa právo na odpoveď.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje schváliť uznesenie, v ktorom žiadajú starostu obce
pripraviť konkrétne riešenia žiadostí občanov – manželov Dikošových, ľudí podpísaných pri petícií
za rozšírenie verejného osvetlenia pri Chate Makov, hasičov, prenájom priestorov v zdravotnom
stredisku. Pokiaľ ide o rozšírenie verejného osvetlenia pri Chate Makov, treba aspoň spracovať
projekt na VO a zrealizovať ho budúci rok.
Čo sa týka zdravotného strediska, bol schválený prenájom priestoru neinvestičnému fondu Makové
zrnká. Je s nimi zhotovená nájomná zmluva a je tam posilňovňa alebo nie?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – priestory na zdravotnom stredisku bol pozrieť aj MUDr.
Džupa, nemá však v súčasnosti zubára, ktorý by tu mohol
pracovať, možno neskôr to bude aktuálne, aj s detským
lekárom. Nebudú preto zvyšovať náklady na rekonštrukciu
týchto priestorov za účelom posilňovne, doteraz sú na
rekonštrukciu náklady vo výške 2700 €.)
(p. Katarína Lučanová – treba aj v tejto veci odpovedať Mgr. Elene Rusňákovej)
(Mgr. Eva Ježíková – ak teda nie je priestor poskytnutý Makovým zrnkám za účelom posilňovne
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v zmysle uznesenia, treba uznesenie zrušiť. )
(Ing. Alena Šupčíková – uznesenie netreba rušiť, ohľadom zubára konštatuje, že dnes, aby bol
v obvode zubný lekár, musí mať veľkú investíciu na zariadenie, ako je
polohovateľné kreslo, röntgen a pod. Je veľmi malé percento, aby do
Makova prišiel zubný lekár a v konečnom dôsledku je tu skôr potrebný
detský lekár. Treba priestory dať do prenájmu Makovým
zrnkám, veď sa predsa schválilo, že ak do obce príde zubný lekár, nájom
bude s okamžitou platnosťou zrušený. Priestory sú už roky prázdne, treba
im ich poskytnúť, veď nepotrebujú veľké rekonštrukcie na osadenie
ťažkých strojov, možno iba malé úpravy na jednoduchú posilňovňu. )
(p. Rastislav Gajdoš – pokračujme v prenájme, nečakajme na zubára)
(Mgr. Janka Petrovičová – pre každého z nás je dôležitejšia zdravotná starostlivosť, ale pokiaľ nie
je záujem a Makovým zrnkám na zriadenie posilňovne stačia terajšie
priestory, treba to zvážiť a dať im to do prenájmu s podmienkou osadení
jednoduchých náradí a náčinia, nepotrebujú ťažké technické úpravy.
Navrhuje, nech sú priestory do doby, keď tu príde lekár, zatiaľ využívané
na posilňovňu)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – chce vedieť, čo sa za tých 2700 € v priestoroch pre Makové
zrnká urobilo.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – vybúrala sa stena, robila sa elektroinštalácia a aby tam
mohla byť posilňovňa, muselo by sa tam investovať ešte
cca 3000 €.)
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – na predošlom rokovaní OZ bol schválený zámer pre
JAVORNIK s.r.o. za účelom osadenia informačného svetelného panelu o cenách pohonných hmôt.
Ako to, že priestory využívajú bez nájomnej zmluvy? Upozorňuje, že treba mať k práci úctu
a uznesenia kontrolovať.
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
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, pripraviť na budúce rokovanie OZ konkrétne riešenia
jednotlivých žiadostí občanov (manželia Dikošoví, občania z petície o rozšírenie verejného
osvetlenia u Chaty Makov, hasiči, zdravotné stredisko...).
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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. 83/2015 bolo prijaté.
6. INFORMÁCIA O PODANÍ TRESTNÉHO OZNÁMENIA STAROSTU OBCE MAKOV
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval prítomných poslancov o podaní trestného oznámenia
a vysvetlil súvisiace okolnosti.
V apríli 2015 Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal Obec Makov
o súčinnosť ohľadom neoprávneného výrubu drevín rastúcich na pozemkoch CKN 2423/2 a CKN
2423/1 v k. ú. Makov. Obec Makov oznámila Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie, že v rokoch 2013 až 2015 nevydala žiadne rozhodnutie – súhlas na výrub drevín na
vyššie uvedených pozemkoch.
V máji 2015 podal pán Tomáš Bohata na Obec Makov podnet na prešetrenie neoprávnenej ťažby na
pozemkoch CKN 2422 a CKN 2423/2 v k. ú. Makov. Obec Makov mu odpovedala, že tento podnet
už rieši Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie.
V júli 2015 OR PZ, odbor poriadkovej polície, Obvodné odd. policajného zboru Turzovka zaslala
spisový materiál týkajúci sa odstúpenia oznámenia Tomáša Bohatu vo veci spáchania priestupku
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko Obec Makov takéto
priestupky nerieši, spisový materiál bol odstúpený Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
Na konci júla 2015 predložil p. Tomáš Bohata Obci Makov uznesenia OR PZ Čadca, v ktorých je
uvedené, že výrub drevín bol povolený na základe rozhodnutia Obce Makov č. S159/R31/2013 zo
dňa 09.01.2013. Nakoľko sa toto rozhodnutie v papierovej podobe nenachádzalo v Obci Makov,
obec požiadala OR PZ v Čadci o zaslanie fotokópie tohto rozhodnutia, ktoré im bolo doručené.
Z dôvodu, že sa rozhodnutie v Obci Makov nenašlo, starosta obce požiadal administratívnych
zamestnancov Obce Makov o vyjadrenia k danej záležitosti. Nikto z nich do styku s daným spisom
neprišiel, v archíve spisový materiál nebol založený, z toho dôvodu podal trestné oznámenie na
odcudzenie spisového materiálu z archívu, aby sa vec vyšetrila.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
p. Martin Pavlík, starosta obce - nemá záujem vracať sa do minulosti, avšak ľudia, ktorí sa cítia
dotknutí, podali trestné oznámenie, konkrétne p. Tomáš Bohata, na neoprávnený výrub stromov
v časti Makov-Potok. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru nás z toho dôvodu požiadal
o predloženie rozhodnutia – súhlasu na výrub drevín v danej lokalite. Kontrolou bolo zistené, že
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spis, ktorý by mal vlastne preukázať postupnosť konania, ako je prijatie žiadosti, zaevidovanie,
vydanie rozhodnutia, jeho zaslanie a návratky, čiže aj právoplatnosť, z archívu zmizol. Nebol
dokonca vybratý ani správny poplatok, je tam mnoho nezrovnalostí. Genéza spisu z OR PZ nám
bola predložená a bolo podozrenie, že ide o falzifikát rozhodnutia. Dokonca je podozrenie, že
v čase vydania rozhodnutia bol žiadateľ mŕtvy, rozhodnutie teda nemohol prevziať.
Čo sa týka archívu, prístup do archívu mali v minulosti všetci zamestnanci, nebolo to kontrolované.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – konštatuje, že starosta obce urobil správny krok, schvaľuje ho,
ide o prenesený výkon štátnej správy, rozhodnutie musí byť zdokladované, založené. Na obci som
zaviedol automatickú spisovú službu. Všetci Obcou Makov vydané rozhodnutia, resp. dokumenty
musia byť založené. Ako bývalý starosta obce nerobil kroky k tomu, aby spis chýbal. Druhá rovina
veci je, že nechápe, o čo vlastne ide, keďže je to nepoľnohospodárska pôda, v dokumentoch sú
vyjadrenia o súlade s lesohospodárskym plánom. Obec nemá žiadne kompetencie na výrub lesa. Ak
ide o výrub drevín mimo lesa, je to kompetencia obce. Podotýka, že všetky rozhodnutia musia
vydávať zamestnanci obce s odbornou spôsobilosťou, celý prenesený výkon štátnej správy robil po
prechode kompetencie na obec predtým Ing. Vladimír Kubinec, neskôr sa agendy prerozdelili.
Nepamätá si, či konkrétne toto rozhodnutie podpisoval. Nezvyklé sú v rozhodnutí spoluvlastnícke
vzťahy.
V tej súvislosti žiada, aby sa zverejňovali všetky rozhodnutia obce, predovšetkým na stavebnom
úseku, zverejňovali sa na webovej stránke obce, vrátane záväzných stanovísk obce k investičnej
činnosti. Za predchádzajúceho vedenia obce boli poslancom zasielané všetky stavebné rozhodnutia,
záväzné stanoviská obce a všetky dôležité dokumenty. Za 9 mesiacov sme ako poslanci neobdržali
žiadnu informáciu do poslaneckej schránky v rámci informovanosti. Nie je potrebné, aby mi tieto
informácie boli zasielané ako poslancovi, nech sú zverejňované na webovej stránke.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – prijal sa režim vstupu a manipulácie so spismi v archíve?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – toho času je archív zabezpečený, vymenil zámok na dverách,
kľúč má iba on, do archívu môžu chodiť iba spoločne dvaja
zamestnanci, postupuje sa na základe registratúrneho poriadku)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – z toho, čo sa udialo, má zlý pocit. Ak rozhodnutie existuje,
vyhotovila ho Mgr. Marta Sláviková a vtedajší starosta obce, Ing. Marián Masnica, ho podpísal a ak
to takto fungovalo roky, že sa rozhodnutia na výrub drevín vydávali a stínalo sa vo veľkom, musel
to tu byť riadny neporiadok, keď nebol vybraný ani správny poplatok.
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
informáciu starostu obce o podaní trestného oznámenia podľa § 59 ods. 3 zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na neznámeho páchateľa ohľadom odcudzenia
spisového materiálu pod číslom S159/2013 z archívu obce týkajúceho sa vydania Rozhodnutia na
výrub drevín na parcele EKN č. 1075 majiteľovi Ľubomírovi Pavlíkovi vydanom dňa 09. 01. 2013.
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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. 84/2015 bolo prijaté.

7. SCHVÁLENIE ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZARIADENIA PRE SENIOROV
MAKOV S ÚČINNOSŤOU OD 01.10.2015
K bodu poskytla informácie p. Oľga Zajacová, zamestnankyňa ZpS Makov.
Nakoľko od 1. 8. 2013 nastala zmena organizácie (ZŠ Makov, r.o.), zlúčenie výroby jedla
v podmienkach Obce Makov a zmena organizácie výdaja jedla, prevod úloh a činností vtedajšieho
zamestnávateľa výroby a výdaja jedla prešli na nového zamestnávateľa – Obec Makov, Zariadenie
pre seniorov Makov.
Počet stravníkov ZpS Makov sa zvýšil o 150, a z toho dôvodu sa zvýšil i počet zamestnancov na
stravovacom úseku zariadenia o dvoch kuchárov a jednu pomocnú silu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v organizačnej štruktúre by mal byť ešte tzv. pavúk, t. j.
poprepájané vzťahy, kto pod koho spadá.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – chce vedieť, kto kontroluje prácu opatrovateliek, konkrétne
p. Emíliu Bittalovú, ktorá je opatrovateľkou p. Jarmile Milenovskej, pretože je v hroznom stave.
(Oľga Zajacová – opatrovateľky má na starosti Mgr. Monika Hrtúsová)
(Ing. Marián Masnica – opatrovateľská služba v teréne patrí do kompetencie Obce Makov, nie
Zariadenia pre seniorov Makov, pomohlo by, keby sa dopracoval
v Organizačnej štruktúre rozpis, riadiace vzťahy, náplň práce a pod.)
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – požadované dokumenty existujú)
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:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Organizačnú štruktúru Zariadenia pre seniorov Makov, s účinnosťou od 01.10.2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 85/2015 bolo prijaté.
8. SCHVÁLENIE ZÁMERU VYPRACOVANIA PROGRAMU ROZVOJA OBCE MAKOV
K bodu poskytla informačnú správu Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ.
Program rozvoja obce spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy, vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu
o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja obce je
dokumentom strategického plánovania. Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý sa spracováva
na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja a v súlade s Metodikou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Povinnosť mať PRO obce stanovuje teda zákon. Vypracovanie tohto dokumentu je však tiež
podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období
2014 – 2020. Dokument je spravidla povinnou prílohou pri žiadostiach o eurofondy. Existenciou
PRO obec zvyšuje svoje šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu
projektov, keďže musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami
i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojim PRO.
Obec Makov má v súčasnosti platný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Makov na roky 2008 – 2015, čiže jeho platnosť tento kalendárny rok končí a je
potrebné spracovať aktuálny PRO pre ďalšie roky.
Cieľom spracovania PRO obce Makov je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na
perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele,
rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku a prispieť k jej vyváženému rozvoju.
Zmyslom procesu tvorby PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov.
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K tomuto procesu tvorby stratégie je potrebný vhodný pracovný tím, ktorý by mal byť zložený zo
zástupcov všetkých skupín, organizácií obce, poslancov OZ, zamestnancov OÚ a pod., čiže čo
najširokospektrálnejší tím (cca 10 osôb). Členov pracovnej skupiny treba schváliť uznesením OZ.
Obec Makov zrealizovala prieskum cenových ponúk na dodávateľa externej firmy na spracovanie
PHSR. Oslovili sme nasledovné agentúry:
1. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Čadca
2. Regionálna rozvojová agentúra Turiec
3. Rozvojová agentúra ŽSR Žilina
4. EuroKONZULT Slovakia m.o. Košice
5. MTM PROTEAM
6. PROROZVOJ Bratislava
Cenové ponuky predložili:
1. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce Čadca – 1 000 €, vrátane DPH
2. Regionálna rozvojová agentúra Turiec – 1 199 € , vrátane DPH
3. PROROZVOJ Bratislava – 1 400 €
4. MTM PROTEAM – 1 800 €
Na základe výsledkov prieskumu Obec Makov vyhodnotila ako najhospodárnejšiu
a najefektívnejšiu cenovú ponuku Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci.
Po schválení zámeru PHSR obecným zastupiteľstvom, bude s uvedenou agentúrou uzatvorená
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Makov pre roky 2016-2022.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – na rokovaniach trochu tápame od bodu k bodu, navrhuje
urobiť profesionálny prieskum, čo chcú naši občania a prizvať k tomu študentov vysokej školy
Osobne ponuku odkonzultovala s Doc. Ing. Vaňovou, PhD. z Univerzity Mateja Bella v Banskej
Bystrici, ktorá ponúkla so svojim tímom rôzne variácie, aj možnosť čiastkovej služby, aspoň
vypracovania dotazníkovej formy. Študenti by prišli do obce, zrealizovali by veľký zber informácií
od občanov a zber by aj spracovali, bolo by to vecné a profesionálne urobené.
Netrvá však na tom, aby sme VŠ oslovovali, ide je predovšetkým o to, aby si občania povedali, čo
je ich prioritou, venovať sa problémom, ktoré vidia naši občania. Program rozvoja obce sa nemôže
robiť iba ako podklad EÚ, ale aby sa obec vybrala smerom, ktorý chcú občania. Navrhuje aspoň pri
zbere informácií od občanov vychádzať z kvalitného dotazníka, aby výsledok bol určujúci.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – naozaj by spracovanie bolo možno veľmi kvalitné, ale
nedokázalo by sa to zrealizovať s našimi mladými ľuďmi z obce? Vidí problém v diaľke
a v cestovných nákladoch, keďže študenti sú z VŠ v Banskej Bystrici.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – nezatracovala by Regionálnu rozvojovú agentúru Kysuce.
Vzhľadom na osobnú skúsenosť so študenti, ktorí ju oslovujú so žiadosťou o vyplnenie dotazníkov,
konštatuje, že niektorí študenti veľmi zle formulujú otázky v dotazníkových prieskumoch, aj z toho
dôvodu by volila pre vypracovanie agentúru.
Každopádne bude potrebné, aby vopred pred štatistickým zisťovaním predložili formu dotazníka
s tým, že budeme mať možnosť dopracovania otázok. Taktiež sa nemôžeme pýtať ľudí, čo im
nemôžeme poskytnúť, je potrebné dbať na to, aby otázky neboli navádzacie, až zavádzacie.
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Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – chcel vedieť, kto z poslancov si prečítal platný Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Prihlásila sa Mgr. Janka Petrovičová.
Zásadnou vecou je, že v pôvodnom PHSR je vzorka 45 ľudí. Zdá sa to málo, avšak v súčasnosti
pripravujú takisto v Turzovke nový Program rozvoja mesta, dotazník zasielali do vyše 500
domácností, okrem toho bol zverejnený na ich webovej stránke, čiže bol prístupný všetkým
občanom a mohli ho vypĺňať elektronicky a v konečnom dôsledku sa im vrátilo iba 175 vyplnených
dotazníkov. Na základe toho môžeme skonštatovať, že v prieskume ide o presný súčet nepresných
údajov.
Upozorňuje, že Program rozvoja obce a Územný plán obce sú dva dokumenty, kde sa má objaviť
to, čo sa za cca 7 rokov v obci zrealizuje, to by sa malo pretaviť s myšlienkou, čo ľudia chcú.
K vypracovaniu Programu rozvoja obce je vydaná metodická príručka, podľa ktorej je potrebné
postupovať.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pokiaľ ide o vzorku ľudí, môže skonštatovať, že napr. aj
poslanci OZ je každý iný človek, s inými pohľadmi a názormi, každý máme iné priority, preto aj
my ako vzorka reprezentujeme veľký počet ľudí a nemáme záujem tvoriť v obci úplne niečo, čo je
nereálne.
p. Martin Pavlík, starosta obce – myslí si, že Regionálnou rozvojovou agentúrou Kysuce to bude
vypracované kvalitne, treba tomu však dať váhu aj z našej strany.
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
zámer spracovania Programu rozvoja obce Makov pre roky 2016 – 2022.
B/ P o v e r u j e
starostu obce, p. Martina Pavlíka, jednaním v predmetnej veci spracovania Programu rozvoja obce
Makov.
C/ S ch v a ľ u j e
pracovnú skupinu pre koordináciu spracovania Programu rozvoja obce Makov v zložení:
- Martin Pavlík, starosta obce
- Jozef Pavlík, zástupca starostu obce a predseda komisie pre oblasť financií a správy majetku
obce
- Mgr. Janka Petrovičová, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport
- Mgr. Eva Ježíková, predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť
- Ing. Stanislav Gašparík, predseda komisie pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry
- Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
- Katarína Lučanová, poslankyňa OZ
- Ing. Marián Masnica, poslanec OZ
- Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ
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Anna Zajacová, poslankyňa OZ.

-

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 86/2015 bolo prijaté.
9. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2015
Návrh na schválenie 1. 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 3 500 €
- príjem za prenájom pozemkov (doplatok OL) o výšku 15 000 €
- príjem na údržbu ciest od LS Kysučné a LESY SR zvýšiť o výšku 8 000 €
- príjem za poplatky a služby v ZPS Makov zvýšiť o výšku 2 450 €
- príjem za služby v Dome smútku Makov č. 248 zvýšiť o výšku 60 €
- príjem za opatrovateľskú službu v teréne zvýšiť o výšku 350 €
- príjem za stravu v ZPS zvýšiť o výšku 5 000 €
- príjmy za vrátky z dobropisov zvýšiť o výšku 1 100 €
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ (preplatok plynu a poistenie budovy ) zvýšiť o výšku 1 009 €
- dotáciu od ÚPSVR Čadca §54 zvýšiť o výšku 21 850 €
- dotácia na PVŠS – školstvo na učebnice pre 3., 4. a 5. ročník zvýšiť o výšku 605 €
- dotáciu na PVŠS – školstvo na odchodné p. Mynarčíková zvýšiť o výšku 1 456 €
- dotáciu na PVŠS – matrika zvýšiť o výšku 49 €
- dotácia z MF SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia zvýšiť o výšku 6 000 €
- finančné operácie – preklenovací úver pre firmu VODOHOSPODÁR Makov spol. s r. o.
znížiť o 30 000 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 36 429 €
Výdavky rozpočtu 2015
- zvýšiť v podprograme Obecné zastupiteľstvo, komisie bežné výdavky na odmeny poslancom
OZ o výšku 1 500 € a odvody do poisťovní zvýšiť o výšku 488 €, t. j. celkom 1 988 €
- zvýšiť v podprograme Vnútorná kontrola bežné výdavky na plat kontrolórky o výšku 500 €
a odvody do poisťovní zvýšiť o výšku 130 €, t. j. celkom 630 €
- zvýšiť v podprograme Členstvo v samosprávnych organizáciách členský príspevok OCR
o výšku
1 000 €
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zvýšiť v podprograme Strategické plánovanie rozvoja obce bežné výdavky na vypracovanie
PSHR o výšku 300 €
zvýšiť v podprograme PVŠS na úseku matrika cestovné o výšku 49 €
znížiť v podprograme Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku kapitálové výdavky na
rekonštrukciu cintorína o výšku 10 000 €
zvýšiť v podprograme Obecný vodovod materiál na údržbu zdroja Trojačka o výšku 850 €
znížiť v podprograme Zvoz a odvoz odpadu kapitálové výdavky na výstavbu mini
ostrovčeka ( Kršlisko) o výšku 3 000 €
zvýšiť v podprograme Kamerový systém obce kapitálové výdavky na rozšírenie o výšku
7 000 €
znížiť v podprograme Správa a údržba MK – letná kapitálové výdavky na chodník o výšku
15 000 € a zvýšiť bežné výdavky na materiál na MK o výšku 3 000 € a na údržbu ciest do
osád o výšku 10 000 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba MK- letná kapitálové výdavky na preasfaltovanie
MK o výšku 8 000 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba verejných priestranstiev bežné výdavky na údržbu
o výšku 600 €
zvýšiť v podprograme Základná škola bežné výdavky na PVŠS na odchodné o výšku 1 456
€, na nákup učebníc pre 3., 4. a 5. ročník o výšku 605 € , na plyn a poistenie o výšku
1 009 €
zvýšiť v podprograme Materská škola kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu
budovy o výšku 10 000 €
zvýšiť v podprograme ŠK Javorník Makov bežné výdavky na dopravu futbalistov o výšku
2 500 €, na nákup drobného majetku do bufetu v polyfunkčnej budove o výšku 1 500 € a na
bezpečnostnú ochranu tribúny o výšku 700 €, t. j. celkom 4 700 €
zvýšiť v podprograme ŠK Javorník Makov kapitálové výdavky na zábradlie okolo
polyfunkčnej budovy o výšku 1 800 €, na ozvučenie areálu ŠK Javorník Makov o výšku
2 600 €, t. j. celkom 4 400 €
zvýšiť v podprograme Verejné osvetlenie kapitálové výdavky ä dotácia z MF SR) na
rekonštrukciu svetiel VO o výšku 6 000 €
zvýšiť v podprograme Verejná zeleň, vstupy do obce, brest u PAPAJI kapitálové výdavky
na projektovú dokumentáciu na rozhľadňu Čierne o výšku 1 500 € a bežné výdavky na
nákup DHIM z prostriedkov OCR o výšku 850 €,
zvýšiť v podprograme Investičná bytová výstavba bežné výdavky na terénne úpravy okolia
o výšku 5 000 € a zvýšiť kapitálové výdavky na vybudovanie plochy pod sušiaky a opornej
steny pri BD Štandard 210 o výšku 3 000 €
zvýšiť v podprograme Zariadenie pre seniorov bežné výdavky z vlastných zdrojov na
všeobecný materiál o výšku 550 € a bežné výdavky zo sponzorských darov na materiál pre
pracovnú terapiu klientov zvýšiť o výšku 150 €
znížiť v podprograme Opatrovateľská služba v byte občana bežné výdavky na mzdy
opatrovateliek o výšku 1 000 € a odvody o výšku 349 € a zvýšiť na mzdu soc. pracovníčky
o výšku 1 000 € a na odvody o výšku 349 €, t j. celkom 1 349 €
zvýšiť v podprograme Menšie obecné služby bežné výdavky z ÚPSVR Čadca podľa §54
na mzdy pracovníkov o výšku 16 805 €, odvody do poisťovní o výšku 4 740 €, na materiál
o výšku 105 € a na OOPP o výšku 200 €, t. j. celkom 21 850 €
zvýšiť v podprograme Menšie obecné služby bežné výdavky z vlastných zdrojov pre
pracovníkov MOS § 54 na mzdy o výšku 1 000 €, odvody do poisťovní o výšku 279 € a na
stravovanie o výšku 1 000 €, t. j. celkom z vlastných zdrojov 2 279 €
zvýšiť v podprograme Vzdelávanie zamestnancov obce bežné výdavky na cestovné o výšku
300 €
znížiť v podprograme Správa CHP Makov bežné výdavky na údržbu budov o výšku 1 000 €
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zvýšiť v programe Správa obecných pozemkov kapitálové výdavky na nákup pozemkov
v časti Čierne o výšku 10 000 €
- zvýšiť v podprograme Správa obce bežné výdavky na splácanie úrokov preklenovacieho
úveru o výšku 1 500 €,
- znížiť v podprograme Správa obce finančné operácie splátku preklenovacieho úveru o výšku
30 000 €
- zvýšiť v programe ŠK Javorník Makov dotáciu na činnosť o výšku 3 100 €
-

Spolu výdavky: zvýšené o 22 716 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 547 924 €
Príjmy kapitálové:
242 200 €
Príjmy finančné:
824 719 €
Príjmy celkom:
2 614 843 €

Výdavky bežné:
1 546 158 €
Kapitálové výdavky: 824 355 €
Finančné operácie:
232 050 €
Výdavky celkom:
2 602 213 €

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – ťažko sa jej schvaľuje úprava rozpočtu, keď nevidí plnenie
rozpočtu za predchádzajúce obdobie, nie je to vopred pripravené.
Príde jej nefér, ak niečo schválime, že sa bude v rámci rozpočtu realizovať, konkrétne cintorín
a chodníky a vôbec sa to nerealizuje. Načo tu ako poslanci potom chodíme? Pomaly si zvyká, že
niečo urobia a až potom to dajú schváliť. Netreba teda poslancov zvolávať celý rok, stačí na konci
roka a informovať ich, čo sa urobilo. Čo vlastne chcú po poslancoch, keď si robia po svojom,
zmenia si schválené rozhodnutie poslancov.
Prečo pre vedenie obce nie sú dôležité chodníky a cintorín? Chápe, že ihrisko je tiež dôležité, ale
oprava chodníkov a cintorína je pre občanov dôležitejšie, pretože sú nebezpečnejšie.
Pokiaľ ide o predložený návrh úpravy rozpočtu, veď len pre ŠK Javorník Makov na futbal
požadujete navýšenie o 12 200 €.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – so starostom obce majú tento rok prioritu vo výstavbe
bytového domu. Stavbu realizujú so svojimi zamestnancami a aby ustriehli kvalitu prác, nemôžu
robiť na všetkých stavbách naraz.
(Ing. Alena Šupčíková – mohli sa na práce prijať ďalší zamestnanci, prípadne brigádnici. Nechápe,
kto rozhodol o prioritách, o tom, že sa nerealizujú poslancami schválené
investície.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – podotýka, že dvakrát do roka by mali dostať predložené
plnenie rozpočtu obce, je september, plnenie rozpočtu k 31. 08.2015 už môže byť spracované, treba
to pripraviť na budúce OZ a úpravu rozpočtu odložiť, čiže bod programu navrhuje z dnešného
rokovania stiahnuť a zísť sa o 2 týždne.)
(Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – súhlasí s návrhom Ing. Mariána Masnicu, k plneniu požaduje
predložiť aj nejakú víziu, predpoklad, čo sa ešte do konca
kalendárneho roka plánuje dočerpať a dorealizovať.)
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – aby sa predišlo nedorozumeniam, navrhuje, ak je to potrebné,
radšej sa schádzať na rokovaniach častejšie.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – načo sú obecné voľby, keď aj tak poslancov nerešpektujú?
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p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – prečo ich ako poslancov OZ neoboznamujú so zmenami
vopred, ešte pred uskutočnením?
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – je skutočne pravda a naozaj pociťujeme stratu
informovanosti, za 9 mesiacov do poslaneckej e-mailovej
schránky nedostal žiadnu informáciu, okrem materiálov na
rokovanie OZ.)
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – treba si preštudovať Zásady hospodárenia
s majetkom obce, starosta obce má možnosť dokonca presúvať finančné prostriedky od 500 € do
5 000 €.
(Ing. Alena Šupčíková – súhlasí, nech si starosta presunie financie na svoju zodpovednosť, ale nech
im to nedávajú na schválenie a na zodpovednosť poslancov, treba
z rozpočtu vyhodiť položky, ktoré poslanci nemusia schvaľovať.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – naozaj netreba často zvolávať obecné zastupiteľstvo,
život však prináša rôzne zmeny, vyskytnú sa akútne veci, nech zodpovedný
zamestnanec aspoň e-mailom pošle dôležitú informáciu, vyhneme sa
takýmto nedorozumeniam a nebudú napäté ani naše emócie.)
Bc. Peter Kubinec, ŠK Javorník Makov – vyjadril sa k navrhovanej úprave rozpočtu pre ŠK
Javorník Makov. Kvôli postupu žiada navýšenie o sumu 2 500 € na dopravu futbalistov, nakoľko sa
presúvajú do vzdialených miest a na činnosť ešte 3 000 €. Ide aj o propagáciu futbalu v našej obci.
Na činnosť od obce dostali 7 000 €, majú však 4 družstvá, samozrejme muži sú najväčšou
položkou. Kvôli postupu tu chodia prvoligoví rozhodcovia a iba rozhodcovia a delegáti budú stáť
tento rok 6 600 €, zvyšok musia financovať sami. Lopty, dresy riešia prostredníctvom sponzorov. Je
pravdou, že by sme mali robiť to, na čo máme, ale je pravdou, že chlapcov to baví, zviditeľňuje sa
aj obec, na zápasoch je tu veľa fanúšikov, o Makove hovoria v iných mestách.
Osobne ako predseda klubu skončil, nikto to však nechce robiť. Potrebuje však aj spätnú väzbu, ako
to do budúcna poriešime, či to ešte podržíme alebo nie. Nerád by však makovský futbal zatracoval,
keď je naozaj na dobrej úrovni. Ukazujú sa tu aj nové talenty detí.
(Ing. Alena Šupčíková – problémom je aj to, že ľudia vnímajú nezáujem zo strany futbalistov,
chýba tu svojpomocnosť z ich strany. Ako poslankyňa prezentuje obec,
preto uvažuje v tomto smere a vidí, že financie pre futbal idú z rozpočtu nie
z jednej položky, ale možno zo štyroch položiek a v konečnom dôsledku je
finančný príspevok do futbalu veľký. Ľudia kritizujú aj skutočnosť, že hrá
málo Makovčanov.)
(Mgr. Janka Petrovičová – každý, kto robí v nejakej oblasti, vie, čo je za tým práce, úsilia,
osobného nasadenia. Nikto z nás určite nepospochybňuje prácu p. Petra
Kubinca a to, že sa nezišla rada, kde mali voliť nového predsedu,
znamená, že funkciu predsedu klubu nechce nikto robiť. Žiada
zadefinovať, čo konkrétne a nutne pre klub potrebujú.)
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:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ť a h u j e z r o k o v a n i a
bod programu : Úprava programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2015.
B/ ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, predložiť na najbližšie rokovanie OZ plnenie programového
rozpočtu Obce Makov a plnenie výnosov a nákladov firmy VODOHOSPODÁR Makov spol.s r.o.
k 31.08.2015 s predpokladaním čerpaním do konca kalendárneho roka.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 87/2015 bolo prijaté.

10. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
10.A/ Schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov v časti obce
Makov-Čierne-Belone Anne Sidorovej, manželom Petrovi a Miroslave Bittalovým,
Rastislavovi Holákovi
K bodu predložila materiál Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ.
Pani Anna Sidorová si podala dňa 01. 08. 2011 žiadosť o vrátenie, prípadne odpredaj pozemkov
CKN 5168 Záhrady o výmere 273 m2 a CKN 5169 Záhrady o výmere 126 m2. Obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21. 06 2011 prejednalo túto žiadosť a schválilo svojim
uznesením č. 74/2011 majetko-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov – Čierne
u Beloní.
Dňa 09. 09. 2014 Obec Makov obdržala žiadosť od Petra Bittalu o odkúpenie nehnuteľností vo
vlastníctve obce Makov, a to pozemkov CKN 5168 o výmere 273 m2, CKN 5169 o výmere 126 m2,
CKN 5171 o výmere 289 m2, CKN 5172 o výmere 272 m2 a CKN 5173 o výmere 55 m2.
Objednávkou č. 106/2011 bol objednaný geometrický plán dňa 11. 08. 2011 s termínom dodania do
28. 02. 2012 u firmy GEOMA Čadca. Geometrický plán bol nakoniec dodaný firmou GEODÉZIA
ČADCA s. r.o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka po niekoľkých
urgenciách u firmy GEOMA, následného odstúpenia od objednávky a opätovného objednania
u firmy GEODÉZIA ČADCA. Za jeho vypracovane obec zaplatila 650 € a dala ho zapísať do
katastra nehnuteľností.
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Uvedeným geometrickým plánom č. 3/2015 prenášala Obec Makov svoje vlastníctvo na LV č.
8991, na ktorom je evidovaný pozemok EKN 5251 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3784 m2
do C-stavu katastra nehnuteľností a to:
-

diel č. 1 EKN pozemku 5251 o výmere 416 m2 ako CKN pozemok 5167/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 416 m2
diel č. 2 EKN pozemku 5251 o výmere 260 m2 ako CKN pozemok 5168/1 Záhrady o výmere 260 m2
diel č. 3 EKN pozemku 5251 o výmere 13 m2 ako CKN pozemok 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2
diel č. 4 EKN pozemku 5251 o výmere 107 m2 ako CKN pozemok 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
diel č. 5 EKN pozemku 5251 o výmere 2 m2 ako CKN pozemok 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2
diel č. 6 EKN pozemku 5251 o výmere 244m2 ako CKN pozemok 5171/2 Záhrady o výmere 244 m2
diel č. 7 EKN pozemku 5251 o výmere 243 m2 ako CKN pozemok 5172/2 Trvalé trávne porasty
o výmere 243 m2
diel č. 8 EKN pozemku 5251 o výmere 54 m2 ako CKN pozemok 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2
diel č. 9 EKN pozemku 5251 o výmere 331 m2 ako CKN pozemok 5174 Záhrady o výmere 331 m2
diel č. 10 EKN pozemku 5251 o výmere 384 m2 ako CKN pozemok 5175 Záhrady o výmere 384 m2
diel č. 11 EKN pozemku 5251 o výmere 21 m2 ako CKN pozemok 5180 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2
diel č. 12 EKN pozemku 5251 o výmere 153 m2 ako CKN pozemok 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 153 m2
diel č. 13 EKN pozemku 5251 o výmere 455 m2 ako CKN pozemok 5182/4 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 455 m2
diel č. 14 EKN pozemku 5251 o výmere 419 m2 ako CKN pozemok 5183 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 419 m2
diel č. 15 EKN pozemku 5251 o výmere 202 m2 ako CKN pozemok 5184 Záhrady o výmere 202 m2
diel č. 16 EKN pozemku 5251 o výmere 131 m2 ako CKN pozemok 5186 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 131 m2
diel č. 17 EKN pozemku 5251 o výmere 263 m2 ako CKN pozemok 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
diel č. 18 EKN pozemku 5251 o výmere 20 m2 ako CKN pozemok 5188 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2
diel č. 19 EKN pozemku 5251 o výmere 66 m2 ako CKN pozemok 5190 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 66 m2

Pozemok EKN 5251 bol na Obec Makov zapísaný na základe skutočnosti, že sa jednalo
o neknihovanú parcelu v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Starosta obce pozval všetkých žiadateľov a vlastníkov priľahlých pozemkov na tvár miesta, kde si
mali presne určiť, o ktoré pozemky má ktorá rodina záujem, ktoré v skutočnosti užíva. Následne
prítomných účastníkov konania vyzval, aby si podali nové žiadosti o odkúpenie pozemkov už
v zmysle aktuálneho stavu v katastri nehnuteľností.
Na základe diskusie na zasadnutí OZ v júni 2015 starosta obce jednal telefonicky vyhotovenie
geometrického plánu na odčlenenie prístupovej komunikácie k pozemkom CKN 5164/1, 5162/2 a
5168/1. Geometrický plán dodala firma GEODÉZIA ČADCA s. r.o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný
koniec 216, 023 54 Turzovka. Za jeho vypracovane obec zaplatila 280 € a dala ho zapísať do
katastra nehnuteľností.
Uvedeným geometrickým plánom č. 46/2015 vytvorila nové pozemky:
-

pozemok 5167/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2
pozemok 5167/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 – súčasť cesty
pozemok 5168/1 Záhrada o výmere 246 m2 – chce odkúpiť A. Sidorová
pozemok 5171/2 Záhrada o výmere 174 m2 – chce odkúpiť rodina Bittalová
pozemok 5171/3 Záhrada o výmere 84 m2 – súčasť cesty
pozemok 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2 – chce odkúpiť rodina Bittalová
pozemok 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 – chce odkúpiť rodina Bittalová
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-

pozemok 5172/4 Trvalé trávne porasty o výmere 90 m2 – súčasť cesty
pozemok 5174/1 Záhrady o výmere 328 m2
pozemok 5174/2 Záhrady o výmere 3 m2 – súčasť cesty
pozemok 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 – chce odkúpiť rodina Bittalová
pozemok 5182/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2
pozemok 5182/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 – súčasť cesty
pozemok 5182/6 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 – súčasť cesty

Žiadosť si podali:
- manželia Peter a Mirka Bittaloví dňa 08. 06. 2015
- Anna Sidorová dňa 25. 08. 2015.
Starosta obce navrhol kúpno-predajnú cenu 5 €/1 m2 s tým, že kupujúci budú znášať náklady na
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
Vzniknuté náklady by mali byť nasledovné:
Anna Sidorová
- kúpna cena pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 á 5 € =
1.230 €
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2 á 5 € =
535 €
SPOLU
1.765 €
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
35 €
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
33 €
CELKOM
1.833 €
resp. v prípade dvoch kúpnych zmlúv:
- kúpna cena pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 á 5 € =
1.230 €
2
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m á 5 € =
535 €
SPOLU
1.765 €
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
70 €
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
66 €
CELKOM
1.901 €
rodina Bittalová
- kúpna cena pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2 á 5 € =
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2 á 5 € =
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2 á 5 € =
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2 á 5 € =
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 á 5 € =
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 á 5 € =
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 á 5 € =
SPOLU
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
CELKOM
resp. v prípade dvoch kúpnych zmlúv:
- kúpna cena pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2 á 5 € =
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2 á 5 € =
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2 á 5 € =
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2 á 5 € =
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2 á 5 € =
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 á 5 € =
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 á 5 € =
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65 €
10 €
870 €
685 €
80 €
270 €
580 €
2.560 €
35 €
33 €
2.628 €
65 €
10 €
870 €
685 €
80 €
270 €
580 €

-

SPOLU
vyhotovenie kúpnej zmluvy:
správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
CELKOM

2.560 €
70 €
66 €
2.696 €

Taktiež p. Rastislav Holák predložil dňa 18. 09. 2015 na Obec Makov písomnú žiadosť
o odpredanie pozemku CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2. Svoju žiadosť zdôvodnil, že
pozemok využívala jeho babka Anna Juríková za svojho života ako záhradu pri rodinnom dome
súp. č. 56. Zároveň požiadal obec, aby pozemok CKN 5186 bol identifikovaný ako obecná
prístupová komunikácia k rodinnému domu súp. č. 56 a k rodinnému domu súp. č. 57 pána Antona
Koleňáka.
Starosta obce navrhuje aj v tomto prípade kúpno-predajnú cenu 5 €/1 m2 s tým, že kupujúci bude
znášať náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností.
Vzniknuté náklady by mali byť:
Rastislav Holák
- kúpna cena pozemku CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2 á 5 € =
1.315 €
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
70 €
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
66 €
CELKOM
1.451 €
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10/A:
p. Martin Pavlík, starosta obce – pozemky poslanci videli na tvári miesta, navrhuje schváliť pre
všetky tri žiadosti jednotnú cenu.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – pozemky v osade Belone vidieť neokosené, neobrobené, ľudia
ich naozaj nemali vysporiadané.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – navrhuje stanoviť cenu za 1 m2 pozemku vo výške 7 €,
pričom v cene by boli zahrnuté aj náklady na geometrické plány.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – navrhuje stanoviť konečnú a pevnú cenu za pozemok aj pre
ostatných prípadných záujemcov.
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 starostu obce, p. Martina Pavlíka, kde cena pozemku bude 6 €/1 m2 , vrátane
nákladov na vyhotovenie geometrických plánov:
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,
22

- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
- CKN 5187/2 Záhrady o výmere 263 m2
v zmysle III. časti Prebytočný majetok, článku 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014,
bod B zo dňa 08. 10. 2014.
B/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/1 Záhrady o výmere 246 m2 a
- CKN 5169/2 Záhrady o výmere 107 m2
Anne Sidorovej, rod. Kubincovej, trvale bytom Čierne 142, 023 56 Makov do osobného vlastníctva
v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/1 a 51692/2 užívali už prarodičia
a rodičia Anny Sidorovej a užívala ich spolu s rodinou aj naďalej s vedomím, že tieto pozemky
vlastní. Pozemky boli v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jej pradeda Jozefa
Beloňa.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s rodinou Bittalovou v sume 35 €),
odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
C/ S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 5168/2 Záhrady o výmere 13 m2,
- CKN 5169/3 Záhrady o výmere 2 m2,
- CKN 5171/2 Záhrady o výmere 174 m2,
- CKN 5172/2 Trvalé trávne porasty o výmere 137 m2,
- CKN 5172/3 Trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
- CKN 5173/2 Záhrady o výmere 54 m2 a
- CKN 5182/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
Petrovi Bittalovi, rod. Bittalovi, trvale bytom Makov 217, 023 56 Makov a manželke Mgr. PhD.
Miroslave Bittalovej, rod. Tomkovej, trvale bytom Nová 1811, Hranice, ČR do BSM manželov
v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemky CKN 5168/2 a 5169/3 sú prihradené oplotením
k pozemku CKN 5163 a k stavbe Čierne súp. č. 52, ktoré vlastní a užíva Ľudmila Tomková, matka
Mgr. PhDr. Miroslavy Bittalovej a pozemky CKN 5171/2, 5173/2, 5172/2 a 5182/2 sú priľahlé
pozemku CKN 5170, ktorého vlastníkom a užívateľom je tak isto Ľudmila Tomková. Všetky tieto
pozemky sú už niekoľko rokov užívané rodinou Tomkovou.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 € (resp. v prípade spoločnej zmluvy s Annou Sidorovou v sume 35 €),
odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
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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
m2 Rastislavovi Holákovi, rod. Holákovi, trvale bytom Čierne 193, 023 56 Makov do osobného
vlastníctva v podiele 1/1, ktorý spočíva v tom, že pozemok CKN 5187/1 užívali prarodičia, rodičia
Rastislava Holáka a on ho užíva aj naďalej s vedomím, že tento pozemok vlastní. Pozemok bol
v minulosti súčasťou záhrady okolo rodinného domu jeho prarodičov súp. č. 56.
Cena za 1 m2 bude 6 €, vrátane nákladov na GP a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 88/2015 bolo prijaté.
10.B/ Návrh na odkúpenie pozemku CKN 5780 v časti Čierne pri bytovom dome s.č.17
od Bohumila Sadeckého, Makov č. 78
Starosta obce po ústnych sťažnostiach nájomcov Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. na
nedostatočný počet parkovacích miest a malé pivnice vykonal prieskum priľahlých pozemkov,
ktoré by sa mohli využiť na vybudovanie parkoviska pre osobné vozidlá a prístrešku pre odkladanie
osobných vecí nájomcov. Oslovil vlastníka pozemku CKN 5781 pána Bohumila Sádeckého, ktorý
sa nachádza medzi rodinným domom Mgr. Eleny Rusňákovej a Holáckym potokom. Pán Bohumil
Sádecký sa vyjadril, že tento pozemok je ochotný odpredať, avšak iba v celosti a v cene 7 €/1 m2.
Na LV č. 465, na ktorom je pozemok CKN 5780 vedený Okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, sa nachádza plomba. Ide o zápis geometrického plánu a kúpnej zmluvy ohľadom
regulácie Holáckeho potoka, ktoré, ako dúfame, budú v roku 2015 konečne zapísané.
Po zápise sa výmera pozemku zmenší a pozemok bude rozdelený, avšak akú výmeru a aké presné
číslo bude pozemok mať, to zatiaľ nevieme.
Po kúpe by sa pozemok využil na dva účely:
1. Výstavba parkoviska a prístrešku
2. Ostatná zostatková výmera pozemku cca 2/3 by sa odpredali na výstavbu rodinného domu
s tým, že obec by vybudovala prístupovú cestu k novovzniknutému pozemku a v nej by boli
zabudované siete (kanalizácia, vodovod, plynovod, káblová televízia, ..). V tom prípade by cena
pozemku mohla byť cca 15 €/1 m2. Pri výmere 2073 m2 pozemku sú 2/3 pozemku 1382 m2 x 15
€ = 20.730 €. Tým pádom by sa vrátila kúpna cena.
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Starosta obce navrhuje súhlasiť s kúpno-predajnou cenou 7 €/1 m2 s tým, že obec bude na vlastné
náklady znášať náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností.
Vzniknuté náklady pri výmere pozemku 2073 m2 by mali byť nasledovné:
- kúpna cena pozemku CKN 5780 Orná pôda o výmere 2073 m2 á 7 € =
14.511 €
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
70 €
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
66 €
CELKOM
14.647 €
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10/B:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje v uznesení uložiť starostovi zabezpečenie
vypratania a vyčistenia pivničných priestorov v bytovom dome súp.č.17, ktoré budú slúžiť
nájomníkom bytového domu, aby bol priestor využitý.
V prípade, že sa vybudujú pre nájomníkov parkovacie miesta, je predpoklad, že sa to premietne
v cene nájomníkov? Podotýka, že v mestách sa nikto nestará, či majú nájomníci bytoviek kde
parkovať. Okrem toho, ak by sa upravil terén pri BD, je tam možnosť aj pozdĺžneho státia.
Dokonca možnosť parkovania je aj pri multifunkčnom ihrisku.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – treba myslieť aj na určitý komfort, ktorí ponúkame
nájomcom bytového domu. Toho času síce sú byty plne
obsadené, nemusí to byť však pravidlom, mali by sme dbať na to,
aby to tu mali pekné, aby tu nevznikalo nejaké geto. Kóje by boli
nájomníkom prenajaté.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – kóje pre nájomcov bytového domu netreba stavať, radšej im
vybudovať v chodbách vstavané skrine. Pravdou však je, že treba pre nich vyriešiť parkovanie, aj
pre návštevníkov futbalu. Potrebný je tam aj prístrešok na bicykle.
Na pozemku p. Sádeckého by mohlo byť parkovanie, nevidí však zmysel, že by tam chcel niekto
stavať rodinný dom.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – nemáme peniaze na chodníky a my ideme skupovať pozemky
na parkovanie pre nájomníkov bytového domu v Čiernom? Po obhliadke na tvári miesta usudzuje,
že za bytovým domom je značný neporiadok, treba účelne využiť najskôr túto plochu, ktorá je
úplne nevyužitá. Zároveň sú v bytovom dome pivničné priestory, ktoré nie sú účelne využité, je tam
iba neporiadok, treba ich vypratať a nech sú dané do užívania nájomníkom. Ak by sa malo
uvažovať o parkovacích miestach, lepší pozemok by bol za potokom, netreba kupovať taký veľký
pozemok.
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:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
kúpu pozemku CKN 5780 Orná pôda, ktorý má v súčasnosti výmeru 2073 m2 od Bohumila
Sádeckého, rod. Sádeckého, bytom Makov 111, 023 56 Makov za účelom občianskej vybavenosti
pre nájomcov bytov v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j., v rozsahu vybudovania
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parkoviska pre osobné vozidlá a prístrešku pre odkladanie osobných vecí nájomcov, nakoľko
súčasné priestory pri Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. sú nedostačujúce.
Cena za 1 m2 bude 7 € a kupujúca Obec Makov bude znášať na vlastné náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

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

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.

10.C/ Návrh na odkúpenie pozemku od Ing. Martina Kubinca, Makov 298 a Bc. Petra
Kubinca, bytom Jánošíkova 8494/15/A, Žilina pod miestnou komunikáciou v časti
Makov-Čierne
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o oslovení Ing. Martinom Kubincom
s ponukou, že sú s bratom ochotní odpredať Obci Makov pozemky, ktoré vlastnia a sú súčasťou
telesa miestnej komunikácie Makov – Čierne MH 01 18, ktorá je hlavnou zbernou miestnou
komunikáciou II. triedy. Obec Makov by takto čiastočne vysporiadala aspoň kúsok miestnej
komunikácie do svojho vlastníctva.
Ide o nasledovné pozemky:
- CKN 5132/11 Trvalé trávne porasty o výmere 79 m2,
- CKN 5132/12 Ostatné plochy o výmere 13 m2,
- CKN 5132/13 Trvalé trávne porasty o výmere 130 m2
vedené na LV č. 9496 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú. Makov na
Bc. Petra Kubinca, rod. Kubinca, bytom Jánošíkova 8494, 15/A, byt 4, 010 01 Žilina
a pozemky:
- CKN 5132/17 Ostatné plochy o výmere 16 m2,
- CKN 5132/18 Ostatné plochy o výmere 202 m2
vedené na LV č. 9497 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú. Makov na
Martina Kubinca, rod. Kubinca, bytom Makov 298, 023 56 Makov.
Starosta obce navrhuje súhlasiť s kúpno-predajnou cenou 3,32 €/1 m2 s tým, že obec bude na
vlastné náklady znášať náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a poplatok za vklad do
katastra nehnuteľností.
Vzniknuté náklady by mali byť nasledovné:
Bc. Peter Kubinec
- kúpna cena:
o pozemku CKN 5132/11 Trvalé trávne porasty o výmere 79 m2 á 3,32 € = 262,28 €
o pozemku CKN 5132/12 Ostatné plochy o výmere 13 m2 á 3,32 € =
43,16 €
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o pozemku CKN 5132/13 Trvalé trávne porasty o výmere 130 m2 á 3,32 € =
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
CELKOM
Martin Kubinec
- kúpna cena:
o pozemku CKN 5132/17 Ostatné plochy o výmere 16 m2 á 3,32 € =
o pozemku CKN 5132/18 Ostatné plochy o výmere 202 m2 á 3,32 € =
- vyhotovenie kúpnej zmluvy:
- správny poplatok – odvkladovanie kúpnej zmluvy:
CELKOM

431,60 €
35 €
33 €
805,04 €
53,12 €
670,64 €
35 €
33 €
791,76 €

SPOLU: 805,04 + 791,76 = 1.596,80 €
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10 /C:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – pozemky pod miestnymi komunikáciami v obci nie sú v 2/3
vysporiadané, treba pozemok odkúpiť.
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:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v zmysle I. časti, článku 4 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov
schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08. 10. 2014
kúpu pozemkov:
- CKN 5132/11 Trvalé trávne porasty o výmere 79 m2,
- CKN 5132/12 Ostatné plochy o výmere 13 m2,
- CKN 5132/13 Trvalé trávne porasty o výmere 130 m2
vedené na LV č. 9496 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú. Makov od
Bc. Petra Kubinca, rod. Kubinca, bytom Jánošíkova 8494, 15/A, byt 4, 010 01 Žilina
- CKN 5132/17 Ostatné plochy o výmere 16 m2,
- CKN 5132/18 Ostatné plochy o výmere 202 m2
vedené na LV č. 9497 Okresným úradom Čadca, katastrálnym úradom v extraviláne k. ú. Makov od
Martina Kubinca, rod. Kubinca, bytom Makov 298, 023 56 Makov, ktorý spočíva v tom, že tieto
pozemky sú súčasťou telesa miestnej komunikácie Makov – Čierne MH 01 18, ktorá je hlavnou
zbernou miestnou komunikáciou II. triedy. Obec takto vlastnícky vysporiada časť miestnej
komunikácie.
Cena za 1 m2 bude 3,32 € a kupujúca Obec Makov bude znášať na vlastné náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy v sume 70 €, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov.
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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. 89/2015 bolo prijaté.
10.D/ Návrh na odkúpenie pozemku v časti Makov-Kopanice-Papaje pri breste
K bodu predložila potrebné informácie Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ.
Obec Makov už v predchádzajúcich rokoch začala s majetko-právnym vysporiadaním pozemkov
v okolí brestu, ktoré chce využiť na propagáciu obce dobudovaním prístupového chodníka, mostíka,
parkoviska a rekonštrukciou miestnej komunikácie.
Pre tento účel má obec vypracovanú projektovú dokumentáciou. Avšak, aby mohla obec požiadať
o stavebné povolenie, potrebuje mať majetko-právne vysporiadané vlastníctvo v dotknutých
pozemkoch.
Z toho dôvodu dala vyhotoviť v roku 2013 geometrický plán, ktorým sa vyčlenili pozemky okolo
chodníka a parkoviska. V roku 2015 dala obec vyhotoviť ďalší geometrický plán, na základe
ktorého má záujem odkúpiť pozemky pod brestom a okolo brestu.
Zároveň má obec záujem odkúpiť aj hospodársku budovu , nakoľko táto je neustále ohrozovaná
pádom konárov z brestu. Stavbu môže obec využiť na umiestnenie historických predmetov, ktoré
budú prezentovať poľnohospodársku výrobu v obci v minulosti a zároveň bude slúžiť ako prvý
stavebný objekt v mini skanzene obce, ktorý by sa v budúcnosti mohol pri breste vybudovať.
Pre zjednodušenie práce a na základe predchádzajúcich skúseností, navrhujeme najskôr dať
geometrické plány zapísať do katastra nehnuteľnosti, a to na základe súhlasov jednotlivých
spoluvlastníkov s geometrickými plánmi a po ich zápise začať s výkupom spoluvlastníckych
podielov v pozemkoch od vlastníkov, ktorí budú s predajom súhlasiť. Pre prípad, že by niektorí
vlastníci nesúhlasili s odpredajom svojich podielov, by sme do súhlasu so zápisom geometrického
plánu zahrnuli aj súhlas s realizáciou stavieb na týchto pozemkoch.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10 /D:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – s návrhom súhlasí, apeluje však na krásnu tabuľu umiestnenú
pri breste, avšak stále je prázdna, nie sú na nej žiadne informácie, prosí o doplnenie zaujímavými
informáciami.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje pouvažovať aj nad možnosťou kúpy rekreačných
chát od p. Kmínkovej pre prípadné múzeum, resp. skanzenu.
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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: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) s ch v a ľ u j e
majetko-právne vysporiadanie pozemkov okolo brestu v časti obce Makov – Kopanice – Papaje a to
v zmysle geometrického plánu č. 52/2013 vyhotoveného GEODÉZIOU ČADCA s. r. o., Ing. Jana
Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761, úradne overeného Ing. Teréziou
Targošovou dňa 17. 01. 2014 pod č. 1148/2013 a v zmysle geometrického plánu č. 29/2015
vyhotoveného GEODÉZIOU ČADCA s. r. o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54
Turzovka, IČO: 46264761.
Majetko-právne vysporiadanie spočíva v zápise geometrických plánov do katastra nehnuteľností na
základe súhlasov so zápisom, ktoré dajú jednotliví spoluvlastníci dotknutých pozemkov. Po zápise
geometrického plánu sa pristúpi k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov v pozemkoch od
vlastníkov, ktorí budú s predajom súhlasiť.
B) S ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákon SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prípad hodný osobitného zreteľa pre kúpu hospodárskej budovy, ktorá stojí na
pozemkoch CKN 3304/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a CKN 3304/2 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , ktorý spočíva v umiestnení historických predmetov, ktoré budú
prezentovať poľnohospodársku výrobu v obci v minulosti a zároveň bude slúžiť ako prvý stavebný
objekt v mini skanzene obce, ktorý by sa v budúcnosti mohol pri breste vybudovať.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 90/2015 bolo prijaté.
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10. E/ Žiadosť Josefa Klučovského, bytom Bernolákova 2609/29, Čadca o odkúpenie pozemku
pre výstavbu rodinného domu v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom
So žiadosťou p. Josefa Klučovského o odkúpenie pozemku informoval poslancov OZ p. Martin
Pavlík, starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 04. 07. 2011 prijalo uznesenie č.
82/2011, ktorým schválilo odpredaj stavebných pozemkov v lokalite Makov- Kopanice nad Uríkom
na základe geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011 firmy GEOMA –Ing. Vladimír Janík
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ku dnešnému dňu bol z celkového počtu 10 pozemkov odpredané dva pozemky:
- Radomírovi Trebulovi a manželke Slavke uznesením č. 85/2011 zo dňa 26. 07. 2011,
- Lukášovi Klanduchovi uznesením č. 56/2014 zo dňa 30. 04. 2014,
- Mgr. Milanovi Krňovi uznesením č. 17/2015 zo dňa 11. 02. 2015 a
- Radomírovi Trebulovi uznesením č. 65/2015 zo dňa 10. 06. 2015.
Obec Makov eviduje ďalšiu žiadosť o kúpu pozemku CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty o výmere
763 m2, resp. 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2 v uvedenej lokalite od Josefa
Klučovského, rod. Klučovského, trvale bytom Bernolákova 2609/29, 022 01 Čadca.
Uznesením č. 82/2011, bod C zo dňa 04. 07. 2011 bol schválený nasledovný dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
- Tieto pozemky budú pridelené žiadateľom o výstavbu rodinných domov a rekreačných chát,
prednostne občanom, ktorí pochádzajú z lokality Makov – Kopanice, za účelom podpory
osídlenia lokality Makov – Kopanice, za cenu 3,5 €/1 m2 .
- Prednosť výberu pozemku bude mať žiadateľ o výstavbu rodinného domu.
- Obec Makov prispeje každému kupujúcemu, ktorý bude v tejto lokalite stavať rodinný dom, má
minimálne 1 dieťa vo veku do 10 rokov a zaviaže sa, že ho bude užívať ako rodinný dom
s trvalým pobytom minimálne 10 rokov od dátumu kolaudácie, sumou 5 000 € na výstavbu
inžinierskych sietí.
- Obec Makov nebude žiadnemu zo stavebníkov rekreačnej chaty prispievať na výstavbu
inžinierskych sietí.
- Nemusia byť dodržané podmienky vydaného územného rozhodnutia Mesta Turzovka pod č. j.
Výst-6-TA-Ma-675/2011-Kb-Jt zo dňa 16. 05. 2011.
- Stavby rodinných domov, rekreačných chát a inžinierskych sietí musia byť skolaudované do 5
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vkladu do katastra nehnuteľností o odpredaji vyššie
uvedených pozemkov.
- V prípade, že stavebník neskolauduje nehnuteľnosť do 5-tich rokov, Obec Makov si môže
uplatniť právo prednostnej kúpy na spätné odkúpenie pozemku.
- Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na jeden pozemok.
Jozef Klučovský vo svojej žiadosti uviedol nasledovné podmienky:
- Dodržať kúpnu cenu v sume 3,50 €/1 m2 vzhľadom na močiar, resp. navážku materiálu na tomto
pozemku.
- Záväzok Obce Makov, že n uvedenom pozemku môže realizovať výstavbu.
- Nevadí mu telekomunikačné a elektrické vedenie, ale nesmú ho z hľadiska ochranných pásiem
obmedzovať vo výstavbe. to znamená, že pozemok musí byť na náklady obce vytýčený a musí
sa dať na ňom postaviť stavba o zastavanej ploche cca 60 m2, bez toho, aby musel na svoje
náklady prekladať elektrické, resp. telekomunikačné vedenie.
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Po dostavbe sa zaväzuje prihlásiť na trvalý pobyt do Obce Makov.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10 /E:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – rozdiel v odpredaji pozemku p. Krňovi v minulosti
a v prípadnom odpredaji pozemku p. Klučovskému je v tom, že p. Krňa chcel pozemok na výstavbu
rekreačnej chaty a p. Klučovský chce pozemok kúpiť za účelom výstavby rodinného domu.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – prikláňa sa k cene 3,50 €/1 m2 , keďže p. Klučovský má
záujem po dostavaní rodinného domu prihlásiť sa k trvalému pobytu.
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 starostu obce, aby cena za 1 m2 odpredaja pozemku bola 5 €:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
p. Josefovi Klučovskému, rod. Klučovskému, bytom Bernlákova 2609/29, 022 01 Čadca na
základe jeho žiadosti zo dňa 10. 09. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku
CKN 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2 v cene 5 €/1 m2.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

nikto

Proti :

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

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
Návrh uznesenia, aby cena za 1 m2 odpredaja pozemku bola 3,50 €:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
p. Josefovi Klučovskému, rod. Klučovskému, bytom Bernlákova 2609/29, 022 01 Čadca na
základe jeho žiadosti zo dňa 10. 09. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku
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CKN 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2 v cene 3,50 €/1 m2.
Okrem toho kupujúci Josef Klučovský zaplatí predávajúcej Obci Makov náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €.
Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:
3 248 € + 70 € + 66 € = 3 384 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.
Spôsob odpredaja stavebných pozemkov v lokalite Makov – Kopanice nad Uríkom na základe
geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24. 03. 2011 firmy GEOMA – Ing. Vladimír Janík a to
pozemkov:
- CKN 3150/5 Trvalé trávne porasty o výmere 763 m2
- CKN 3150/6 Trvalé trávne porasty o výmere 715 m2
- CKN 3150/7 Trvalé trávne porasty o výmere 1106 m2
- CKN 3150/8 Trvalé trávne porasty o výmere 623 m2
- CKN 3150/9 Trvalé trávne porasty o výmere 598 m2
- CKN 3150/10 Trvalé trávne porasty o výmere 686 m2
- CKN 3150/11 Trvalé trávne porasty o výmere 798 m2
- CKN 3150/12 Trvalé trávne porasty o výmere 879 m2
- CKN 3150/13 Trvalé trávne porasty o výmere 727 m2
- CKN 3150/14 Trvalé trávne porasty o výmere 928 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením č. 82/2011, bod B zo dňa
04.07.2011.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 91/2015 bolo prijaté.
11. SCHVÁLENIE ŠTATÚTU KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE MAKOV
Informácie o Štatúte krízového štábu obce poskytla Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ.
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Štatút krízového štábu obce sa vydáva podľa § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu pre jeho zriadenie ako orgánu krízového
riadenia.
V zmysle horeuvedeného zákona:
„Obec na svojom území:
a) zriaďuje krízový štáb,
b) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
c) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
d) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
e) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom,
obvodným úradom v sídle kraja a okresným úradom pri príprave na riešenie krízových
situácií a pri ich riešení,
f) vyžaduje poskytnutie pomoci od okresného úradu,
g) zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko,
pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce
a odovzdávajú zoznamy týchto osôb krízovému štábu príslušného okresného úradu,
h) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa
osobitného predpisu.
Pôvodný Štatút krízového štábu obce bol schválený v roku 2007. Nakoľko odvtedy došlo
k viacerým zmenám, štatút sme zaktualizovali a predložili na schválenie.
Podstatné zmeny:
- zmena starostu obce
- zmena predsedu, podpredsedu a členov krízového štábu,
- v čl. 2, bod 4 – členovia menovite,
- v čl. 2 doplnený bod 9,
- zmena v pojmoch: udalosť → situácia,
- obvodný úrad → okresný úrad,
- súčasťou štatútu sú konkrétne menovacie dekréty.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 11:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – keďže je členom krízového štábu v meste Turzovka, žiada
o zrušenie členstva v krízovom štábe v obci Makov.
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
Štatút krízového štábu obce Makov s účinnosťou dňom schválenia.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 92/2015 bolo prijaté.
12. INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY NA KAMEROVÝ SYSTÉM
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ o podaní žiadosti na dotáciu na
kamerový systém.
V roku 2013 bol obci v rovnakej výzve poskytnutý príspevok vo výške 3000 €, z ktorého boli
osadené 2 kamery na sledovanie priestoru pred obecným úradom a zadný vstup do ZŠ, vrátane
multifunkčného ihriska.
Z hľadiska zabezpečenia väčšieho dozoru nad páchaním priestupkov voči obecnému majetku –
prehádzané zberné nádoby, trhanie zelene, poškodzovanie verejného osvetlenia, pokus o vylúpenie
bankomatu v dome kultúry atď., bola v zmysle výzvy Ministerstva vnútra SR podala v septembri
„Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2015“.
Predmetom uvedenej žiadosti je projekt rozšírenia kamerového systému v obci Makov, v rámci
ktorého sa uchádzame o podporu v celkovej výške 9 983 € + vlastné zdroje vo výške 2 400 €.
Zámerom projektu je rozšírenie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu napojených na
obslužné pracovisko s príslušným vybavením.
Počet kamier určených na rozšírenie pokrytia centra obce je stanovený na 5, z toho:
- jedna kamera bude umiestnená na budove Domu kultúry Makov, resp. OÚ – sledovanie
priestoru za budovami
- dve kamery budú na stĺpoch verejného osvetlenia – sledovanie hlavného vstupu do DK
a cestu I/18 s križovatkou II/487
- dve kamery budú na budove materskej školy – sledovanie hlavných vstupov do ZŠ a MŠ.
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
berie na vedomie
informačnú správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality na kamerový systém.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 93/2015 bolo prijaté.
13. INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA
RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
Žiadosť o poskytnutie dotácie podala Obec Makov aj na riešenie havarijného stavu budovy
materskej školy. Informoval o tom starosta obce, p. Martin Pavlík.
Objekt pavilónu materskej školy bol postavený v 50-tych rokoch a je z prevažujúcej časti
využívaný ako materská škola (v malej časti 1 .NP je prevádzka lekárne). Súčasťou materskej školy
je i výdajná školská jedáleň a sociálne zázemie pre deti.
Nakoľko od výstavby prešlo viac ako 50 rokov, potrebuje budova nevyhnutné opravy pre
zabezpečenie bezproblémového a bezpečného užívania.
Obec Makov má spracovaný projekt na zateplenie obvodového plášťa a povalového priestoru
budovy materskej školy, s ktorým sa uchádzala o dotáciu z Environmentálneho fondu, avšak
predložený projekt nebol schválený.
V súčasnej dobe sú na budove vykonané práce na zateplení západnej a severnej strany fasády,
vrátane vstupu a terasy. Uvedené práce boli financované z rozpočtu obce v celkovom náklade cca
35 000 €.
Keďže je potrebné doriešiť zateplenie ostatných častí budovy (južná a východná strana ) a povalový
priestor, Obec Makov podala na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, prostredníctvom
Okresného úradu Žilina, žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu Základnej
školy s materskou školou Makov - objekt elokovaného pracoviska materskej školy súp. č. 146.
V uvedenej žiadosti sú okrem už projektovaných prác na zateplenie pripočítané náklady na výmenu
strešnej krytiny a poškodených častí krovu.
V súlade s rozpočtom, ktorý spracovala ARCHEKTA, s.r.o., celkové náklady na odstránenie závad
sú nasledovné:
- celkové rozpočtované náklady: 106 724, 35 €
- z toho požadovaná dotácia:
96 724,35 €
- vlastné zdroje:
10 000 €.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje s projektom rekonštrukcie budovy materskej školy
zapojiť sa aj prostredníctvom Enfirofondu, kde je potrebné podať žiadosť do 31.10.2015 a SPP.
Predovšetkým dáva do pozornosti, že bude vyhlásená výzva z Opatrenia Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast na energetické zhodnocovanie verejných budov, musí však byť vykonaný
energetický audit na budovu, bolo by vhodné vopred sa pripraviť aj so žiadosťou na rekonštrukciu
domu kultúry.
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
informačnú správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu budovy
ZŠ s MŠ Makov - elokovaného pracoviska materskej školy súp. č. 146.
B/ S ch v a ľ u j e
spoluúčasť Obce Makov v projekte riešenia havarijného stavu budovy ZŠ s MŠ Makov elokovaného pracoviska materskej školy súp. č. 146 vo výške 10 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 94/2015 bolo prijaté.
14. INFORMAČNÁ SPRÁVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REKONŠTRUKCIU
VEREJNÉHO OSVETLENIA
O úspešnosti žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia informoval starosta obce, p.
Martin Pavlík.
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
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na dokončenie začatej rekonštrukcie verejného osvetlenia od RD Ježíkovej po lesácku bytovku pri
Chate Makov po štátnej ceste v celkovej výške 6 800 € + vlastné prostriedky vo výške 4 000 €.
Dňa 13.07.2015 bolo Obce Makov doručené oznámenie o poskytnutí dotácie na individuálne
potreby obcí na stavbu „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
spoločnosti 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 €.
Všetky nové svietidlá majú integrované automatické znižovanie výkonu na 50% v nočných
hodinách – presný čas zníženia príkonu sa zadá výrobcovi (napr. od 23,30 hod.- 4 hod.)
V mesiacoch september a október bude dokončená rekonštrukcia verejného osvetlenia na vetve od
RD Ježíkovej po lesácku bytovku pri Chate Makov po štátnej ceste výmenou zvyšných 25 kusov
starých svietidiel.
Po výmene prebehne meranie celkovej spotreby na uvedenej časti verejného osvetlenia, na základe
ktorého bude zrejmé, či sa pristúpi k zmene hlavného ističa, a tak k zníženiu paušálnych poplatkov.
Zároveň sa na uvedenej vetve zvažuje výmena klasických elektromechanických spínacích hodín,
ktorými sa nastavuje čas zapínania a vypínania osvetlenia za plnoautomatickú prevádzku použitím
digitálnych hodín, ktoré si samy prepočítavajú podľa jednotlivých dní v roku východ a západ slnka
a tomu prispôsobujú zapínanie a vypínanie osvetlenia, pričom tieto časy sa môžu pri prvotnom
nastavení ešte upraviť – zapne skôr, resp. vypne neskôr ako sú udávané oficiálne východy a západy
slnka.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – žiada pri RD Petra Čičku vymeniť žiarovku, svieti úplne
slabulinko, na túto skutočnosť apeluje už od decembra 2014.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – navrhuje vedeniu skúsiť nájsť systém, aby sa nemuselo
pripomínať, že treba posunúť zapínanie a vypínanie svetiel, nech nechodievajú ľudia po tme.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – malo by sa dať nové seriózne zapínanie verejného osvetlenia,
aby to p. Dunaj nemusel stále prestavovať.)
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
informačnú správu o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
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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. 95/2015 bolo prijaté.
15. SCHVÁLENIE PLATU STAROSTU OBCE
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov , obecné zastupiteľstvo
plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Informovala o tom p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka.
Z toho dôvodu je predložený návrh na schválenie platu starostu obce podľa priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok 2014 nasledovne:
Meno a priezvisko:
Pracovný úväzok:
Miesto výkonu práce:
Funkcia:
Priemerná mzda
v NH za rok 2014:
Koeficient podľa počtu
obyvateľov:
Plat na rok 2015:

Martin Pavlík
100 %
Obec Makov
starosta obce Makov
858,– €
1,98
1.699,– €

Mzdový výpočet platu starostu obce sa vykoná na základe oznámenia Slovenského
štatistického úradu o priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2014 a koeficientu
1,98 prepočítaného na 100 % pracovný úväzok.
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
plat starostovi obce Makov, p. Martinovi Pavlíkovi, predstavujúci súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
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predchádzajúci kalendárny rok 2014, čo predstavuje sumu 858 €, násobku podľa § 4 ods. 1 platovej
skupiny č. 5 Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý predstavuje 1,98 a rozsahu pracovného
úväzku vo výške 100%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 858 € x 1,98 x 100 % pracovný
úväzok = 1.698,84 €.
Po zaokrúhlení v zmysle § 3, ods. 1 = 1.699 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 96/2015 bolo prijaté.
16. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA MESIACE JÚN – AUGUST 2015
Písomnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti v mesiacoch jún až august 2015 predložila
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 boli vykonané následné finančné kontroly:
1.Kontrola účtovných dokladov, hlavnej knihy, inventarizácie majetku, ročných účtovných
výkazov, výsledkov hospodárenia, pohľadávok záväzkov, kontrola finančnej 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 vo firme VODOHOSPODÁR Makov spol. s r.o.
Obec Makov zriadila firmu Vodohospodár Makov s.r.o. Makov č.60 so 100% majetkovou účasťou.
Spoločnosť je právnickou osobou – obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania.
V spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinne zriaďovanými orgánmi valné zhromaždenie
a konatelia, fakultatívnym orgánom je dozorná rada .Podľa zakladateľskej listiny o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným Vodohospodár Makov článok 8 zo dňa 2.2.2011 nebola
dozorná rada kreovaná.
Článok 8 zakladateľskej zmluvy zo dňa 2.2.2011 ustanovil troch konateľov spoločnosti. Taktiež im
určil rozhodovacie právomoci, ktoré obmedzil sumou 5 000,- €. A to tak, že konatelia do sumy
5 000,-€ konajú samostatne a nad sumu 5 000,-€ konajú spoločne.
Kontrolou bolo zistené porušenie článku 8 zakladateľskej listiny zo dňa 2.2.2011, že niektoré
dodávateľské faktúry so sumou vyššou ako je 5 000,-€ boli odsúhlasené na úhradu jedným
konateľom resp. žiadnym konateľom. Faktúra bola uhradená len s podpisom prevzatia materiálu.
Napr. f.č. 053/2014 /14108/ na sumu 5.940,-.
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V roku 2014 boli vo výpise zo živnostenského registra prevedené dve zmeny. Prvá zmena zrušila
zodpovedného zástupcu ustanoveného za predmet podnikania „Uskutočňovanie stavieb a ich
zmien“ a za predmet podnikania „Oprava, prevádzka a údržba miestnych komunikácií“.
Druhá zmena bola vykonaná na základe oznámenia o ukončení funkcie zodpovedného zástupcu za
predmet podnikania „Údržba a prevádzka obecného rozhlasu, oprava a údržba káblovej televízie
a verejného osvetlenia.
Obec ako zakladateľ a jediný spoločník mala upravené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich
z vlastníctva majetkových podielov na právnických osobách založených obcou s dôrazom na
transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom v zmysle § 9 odst. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov článok 33 bod 1 až
7.
V roku 2014 bolo možné po prvýkrát zostaviť účtovnú závierku v skrátenej forme. Práve túto
formu využila firma Vodohospodár s.r.o. Makov. Ku kontrole bola predložená účtovná závierka
mikro účtovnej jednotky ktorej súčasťou sú :
- súvaha, označená ako Súvaha Úč MJÚ 1-01
- výkaz ziskov a strát, označený ako Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01
- poznámky, označené ako Úč MÚJ 3-01
Pri zostavovaní mikro účtovnej závierky firma postupovala v súlade s Opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro
účtovné jednotky a s doplneným a zmeneným Opatrením pre mikro účtovné jednotky Ministerstva
financií SR č. MF/18008/2014-74. Z vyššie vymenovaných dokladov firma vypracovala daňové
priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014.
Ďalej bola vykonaná kontrola analýzy vývoja majetku spoločnosti na základe súvahy zostavenej k
31.12.2013 a k 31.12.2014.
Aktíva spoločnosti
V roku 2014 sa hodnota aktív oproti roku 2013 zvýšila o 37 311,-€, a to najmä v dôsledku zvýšenia
hodnoty obežného majetku. Zásoby vzrástli o 4 694,-€. Krátkodobé pohľadávky vzrástli o 49 913,€. Navýšenie krátkodobých pohľadávok vzniklo pri výstavbe bytového domu
Štandard, keď boli obci Makov vyfakturované práce na tomto projekte vo výške 53 778,- splatné
v januári 2015.. Služby za káblovu televíziu vo výške 11 592,60 €, boli splatné v mesiaci január
2015. Z tohto dôvodu došlo k navýšeniu krátkodobých pohľadávok.
Pasíva spoločnosti
Vlastné imanie firmy Vodohospodár s.r.o. za rok 2014 bolo unížené o 29 893,-€ oproti roku 2013.
Záväzky boli navýšené o 67 204,-€ a to v tomto členení:
Záväzky z obchodného styku
33 066,98 €
Krátkodobé záväzky /rezerva les 2010, telefóny, RD a odvody/
11 249,27 €
Ostatné krátkodobé záväzky / sociálny fond, záväzky voči spoločníkom
30 000,-€ bytový dom štandard, 41 000,- vodovod z roku 1 996
72 390,37 €
Dlhodobé záväzky /rezervy na lesopestevnú činnosť 2011, 2012,2013,2014/
23 577,37 €
Daňové záväzky a dotácie
6 623,19 €
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho fondu
11 450,58 €
Spolu
158 357,76 €
Majetok spoločnosti bol krytý cudzími zdrojmi. Podiel cudzích zdrojov /záväzkov/ na celkových
zdrojoch, resp. celkovom majetku bol 19 % v roku 2013 a 39 % v roku 2014. Ako optimálna je
v odbornej literatúre uvádzaná hodnota 50%.
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Hospodárenie jednotlivých stredísk za rok 2014
Stredisko 1 – rekonštrukcia garsónky na zdravotnom stredisku
Obecná firma Vodohospodár v roku 2014 zrealizovala rekonštrukciu garsónky v priestoroch
zdravotného strediska v hodnote 8 746,30 € pre Obec Makov. Pri tejto činnosti vytvorila stratu vo
výške 106,74 €. Práca bola vyfakturovaná Obci Makov a platba za rekonštrukciu bola obcou
Makov uhradená.
Stredisko 2 – voda
Náklady vo výške 805,21€ na tomto stredisku tvoria náklady na elektrickú energiu na prevádzku
prečerpávacej stanice vody a mzdové náklady na mzdu pracovníka, ktorý zabezpečuje obsluhu
dodávok vody odberateľom do Beloni. Tržby za predaj vody od 19 odberateľov u Beloni je
336,11 €. Stredisko vytvorilo stratu vo výške 469,10 € .Počet odberateľov vody je nízky
a nepokrýva náklady na vodu.
Stredisko 3 – prevádzka káblovej televízie
Stredisko v roku 2014 vytvorilo stratu 2 810,47 €.
V roku 2014 bolo 318 abonentov káblovej televízie. Ich počet z roka na rok klesá. V roku 2014
klesol počet abonentov o piatich účastníkov. Náklady na materiál na opravy jednotlivých časti
potrebných na prevádzku káblovej televízie rastú. Taktiež poplatky a príspevky za vysielacie práva
jednotlivých kanálov sa valorizujú.
Stredisko 4 Obecný les
Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s.r.o. v roku 2014 realizovala v obecnom lese
zalesňovanie, ťažbu a približovanie drevnej hmoty, predaj drevnej hmoty, uhadzovanie a pálenie
haluziny.
Ťažba za rok 2014 bola 912,17 m3 a tržba za predaj drevnej hmoty vo všetkých kvalitatívnych
skupinách predstavovala čiastku 62 639,76 €. Priemerná cena dosiahnutá pri predaji drevnej hmoty
bola 68,68 € na jeden kubický meter. Nájom za obecný les pre Obec Makov bol stanovený na
základe uznesenia č. 15/2014 obecného zastupiteľstva vo výške 15 000,-€. Priemerný nájom na
jeden kubický meter vyťažený v lese bol 16,45 €. Nájom za obecný les stanovený uznesením nebol
v roku 2014 obci zaplatený.
Stredisko 5 Správa
Na tomto stredisku sú zaúčtované náklady na mzdy - konateľa, účtovníčky, správcu informačného
systému, odvody, stravné lístky zamestnancov, kancelárske potreby, poštovné, telefónne poplatky,
prenájom kancelárskych priestorov s energiami. V roku 2014 boli náklady na stredisko správa vo
výške 20.685,-€ príjmy 735,-€ teda stredisko vytvorilo stratu 19 869,-€.
Stredisko 6 Služby
Firma Vodohospodár s.r.o. poskytuje služby pre Obec Makov aj pre obyvateľov mechanizmami,
ktoré má vo svojom majetku. Je to vyorávanie snehu, zametanie , kosenie, mulčovanie. Náklady
strediska boli vo výške 6411,-€. Tržby za vlastné výkony a tovar boli 7352,-€. Stredisko dosiahlo
zisk 940,58€.
Stredisko 7 Priepust Jantoše Kopanice
Firma Vodohospodár s.r.o. vykonala práce na obecnom majetku pri úprave priepuste v osade
Kopanice . Pri tejto činnosti vytvorila zisk 116,32€. Práce boli vyfakturované Obci Makov a obec
za tieto práce zaplatila.
Stredisko 8 Kaderníctvo
Tržby za služby poskytované kaderníctvom dosiahli výšku 6 780,89 € .Mzdové náklady, spotreba
materiálu a energie predstavovali čiastku 7 300,14 €. Stredisko vytvorilo za rok 2014 stratu 519,25
€.
Stredisko Miniostrovčeky Kasárne 9
Na základe zmluvy o dielo č. 5/2014 boli vybudované 2 miniostrovčeky na Kasárňach . Cenová
ponuka firmy Vodohospodár s.r.o. po uplatnení zľavy pre objednávateľa bola 5 333,33 € bez DPH
plus DPH 1 066,67 € celkom 6 400,-€. Táto čiastka bola obci Makov vyfakturovaná a tiež prijatá
platba od obce.
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Nákladové položky na mzdy ,materiál a služby u tejto akcie dosiahli čiastku 6 537,52 €. Tržby za
stavebné práce vyfakturované Obci Makov bez DPH 5 333,33 €. Pri tejto činnosti firma vytvorila
stratu vo výške 1 204,19 €.
Polyfunkčný objekt Čierne 11
Predmetom zmluvy o dielo č. 3/2013 bola výstavba „ Polyfunkčného objektu Makov č. 17 –
prístavba prístrešku“ v hodnote cena bez DPH 46 812,66 € plus DPH 9 362,53 € celkom 56 175,19
€. Článok IV. Zmluvy o dielo č. 3/2013 bod 1 / stanovil cenu za predmet zmluvy dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade
s ponukou zhotoviteľa. V bode 2/ je uvedené, že dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými
nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu
výmeru“ z projektovej dokumentácie.
Výsledovka hospodárenie tohto strediska za rok 2014 vykázala stratu 2 520,21 €.
Stredisko lesná cesta Bukova 12
Stredisko vytvorilo stratu vo výške 803,30 € na mzdových nákladoch a správnych poplatkoch na
prípravu projektu predloženého na financovanie z prostriedkov EÚ, ktorý nebol úspešný
a nedošlo
k jeho realizácii.
Stredisko Bytový dom Štandard 210
Počas čiastočnej realizácie stavby v roku 2014 dosiahol pri tejto činnosti zisk vo výške 1 293,72 €.
Výstavba pokračuje aj v roku 2015.
Stredisko cintorín
Na základe zmluvy o dielo č. 4/2014 a dodatku č.1 k tejto zmluve bola realizovaná rekonštrukcia
cintorína v obci Makov stavebný objekt SO 03.02 časť C v hodnote 7 739,18 € plus DPH
1 547,84 € cena celkom 9 287,02 €. Táto suma bola vyfakturovaná obci aj zaplatená obcou Makov
firme Vodohospodár s.r.o . Rekonštrukcia cintorína pokračovala na stavebnom objekte SO 03.03
časť B na základe zmluvy o dielo 7/2014 a jej dodatku č. 1 v hodnote 5 150,61 € plus DPH
1 030,12 € za cenu celkom 6 180,73 €. Táto časť rekonštrukcie bola taktiež obci Makov
vyfakturovaná a uhradená .Ďalšie práce na stredisku cintorín boli firmou Vodohospodár s.r.o.
realizované na základe objednávky č. 161/2014 na vybudovanie spevnených plôch okolo stojana
s úžitkovou vodou na cintoríne. Pri tejto činnosti bola vytvorená strata na stredisku cintorín vo
výške 4 234,80 €.
Na základe hospodárenia na jednotlivých strediskách firma Vodohospodár s.r.o. Makov dosiahla
výslednú stratu vo výške 29 893,-€
Krátkodobé pohľadávky za rok 2014 narástli oproti roku 2013 o 49 913,-€. Uplatňovaním
sankčných postihov zo strany firmy Vodohospodár s.r.o. je potrebné zabezpečovať platobnú
disciplínu odberateľov a zároveň hospodárne nakladať s majetkom spoločnosti.
Kontrolou odberateľských faktúr bolo zistené, že pri vystavovaných odberateľských faktúrach za
prevádzku a údržbu káblovej televízie a predaj drevnej hmoty bol dojednaný úrok z omeškania vo
výške 0,05% za oneskorené uhradenie platby. Faktúry za prevádzku a údržbu káblovej televízie za
I. polrok 2013 a faktúry za predaj drevnej hmoty boli uhradené v roku 2014 bez uplatnenia
sankčného úroku.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci narástli v roku 2014 oproti roku 2013
o 72 493,-€. Uhrádzanie záväzkov počas roka 2014 boli realizované takým spôsobom, že dodávateľ
mal uhradené záväzky od firmy Vodohospodár s.r.o. Makov v hodnote 18 339,59 € pred termínom
splatnosti v rozmedzí 7 až 14 dní. Teda neboli dodržané dátumy splatnosti určené na faktúrach.
Opačne bol dodávateľ ktorému boli záväzky firmy Vodohospodár s.r.o. uhrádzané počas celého
roka 2014 po dátume splatnosti. Kontrolou bolo zistené, že dôvodom tohto stavu bolo nesprávne
uvádzanie dátumu splatnosti svojich pohľadávok zo strany dodávateľa v deň dodanie tovaru a preto
nebolo možné tieto úhrady realizovať správne.
42

Dňa 12.4.2012 na zasadnutí konateľov spoločnosti Vodohospodár Makov, spol. s.r.o. bol stanovený
denný limit pokladničnej hotovosti 750,-€ pre pokladňu firmy Vodohospodár Makov, spol. s.r.o.
Kontrolou bolo zistené, že výška denného pokladničného limitu nebola dodržiavaná a za rok 2014
bola prekročená 34 krát.
Inventarizácia pokladne je vykonaná v zmysle § 29 odst. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., ktorý stanovuje
povinnosť účtovnej jednotke inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná dňa
31.12.2014 trojčlennou komisiou, ktorá konštatovala, že inventúrny stav pokladnice súhlasí so
stavom v účtovnej evidencii.
V súvislosti s hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou bola preverená hmotná
zodpovednosť zamestnancov firmy Vodohospodár Makov, spol. s.r.o. Ing. Kovalikovej L.,
Chudejovej K. a Bc. Olšovskej E .účtovníčiek, ktoré nakladali s finančnou hotovosťou v roku 2014
v súlade so zákonom č. 311/2002 Z. z. zákonník práce v platnom znení.
Pokladničné doklady v počte 1012 kusov za rok 2014 boli vedené chronologicky za sebou
v pokladničnom denníku .Podľa § 10 odst. 1 písm. a/ účtovný doklad musí obsahovať „slovné
a číselné označenie účtovného dokladu .Niektoré výdavkové pokladničné doklady obsahovali
dvojité číslovanie. To jest jeden výdavkový doklad bol označený dvoma za sebou nasledujúcimi
poradovými číslami .Išlo o prípady odvodu hotovosti na poštu, kde bola uvedená suma ktorá sa
odviedla z pokladne firmy Vodohospodár s.r.o. na poštu a poplatok za túto finančnú transakciu. Pri
kontrole sa zosúladil tento stav. Výdavkový pokladničný doklad bude očíslovaný jedným
poradovým číslom a budú na ňom zaúčtované dva účtovné prípady to jest odvod tržby a poštovné
za odvod tržby z pokladne Vodohospodára.
Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. účtovná jednotka ukladá individuálnu
účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje.
Firma Vodohospodár s.r.o. si splnila zákonné povinnosti a dňa 16.6.2015 uložila riadnu účtovnú
závierku mikro účtovnej jednotky do registra a taktiež oznámila dátum schválenia účtovnej
závierky.
2. Kontrola dodržiavania schváleného Všeobecne záväzného nariadenia v Obci Makov na rok
2014 pri výbere dane z nehnuteľnosti -daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa,
daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za
užívanie verejného priestranstva, oslobodenie od daní, zníženie daní, daňové priznania,
predpis dane z nehnuteľnosti.
Obec Makov vydala samostatné Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 4/2013
s účinnosťou od 1.1.2014. Upravila v ňom všetky druhy miestnej dane. V súlade so zákonom SNR
o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. obec má povinnosť zaviesť miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a má možnosť zaviesť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie prístroje. Obec Makov využila oprávnenie ustanovené zákonom vydať VZN v zmysle aj
ust. § 6 ods. 1a 2 zákona o obecnom zriadení a na základe splnomocňovacích ustanovení
k jednotlivým druhom miestnych daní a vypracovala VZN č. 4/2013. Obec pri vydávaní VZN
postupovala podľa § 6 ods. 3 až 10 zákona o obecnom zriadení.
Správca dane z nehnuteľnosti vykonáva evidenciu a registráciu daňových subjektov, vyhľadávanie
daňových subjektov, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové
konania, daňová kontrola, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania daňových
preplatkov a daňových nedoplatkov, povolenia splátok dane, odpustenie daňového nedoplatku, ako
aj odpísanie daňového nedoplatku pre nevymožiteľnosť, daňové exekučné konanie, ďalšie činnosti
správcu dane a iných orgánov podľa zákona o správe daní alebo osobitných zákonov.
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Rozhodnutia sa vydávajú v súlade s platnými zákonom SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením č. 4/2013 Obce Makov o miestnych daniach
v Obci Makov .Vyhotovujú sa včas. Rozhodnutia obsahujú odvolávku na zákony, ktoré boli pri
určovaní miestnych daní rešpektované. Taktiež rozhodnutia vydané správcom dane obsahujú
poučenie o mieste, lehote a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie
odkladného účinku.
Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a výzvy na úhradu daňových nedoplatkov za rok
2014 správca dane doručoval do vlastných rúk daňovníka, čím postupoval v súlade so zákonom
563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľa ktorého sa do
vlastných rúk doručujú písomnosti, ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty,
ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou. O doručovaní písomností
občanom do vlastných rúk svedčia doručenky pripojené k platobným výmerom.
Na rozhodnutiach bola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí.
V roku 2014 správca dane Obce Makov vystavil pre daňovníkov 4 272 rozhodnutí na daň
z pozemkov a 2003 rozhodnutí na daň zo stavieb v celkovej hodnote 102 481,16 €. Skutočne
uhradená daň predstavovala čiastku 101 204,75 €. Nedoplatok na dani z roku 2014 bola 1 276,41 €.
Celkový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2014 bola čiastka 11 884,51 €.
V roku 2014 bolo taktiež zaslané 43 výziev na zaplatenie daňových nedoplatkov pred nariadením
exekučného konania na všetky daňové nedoplatky daňovníkov do 31.12.2014.
Správca dane vo výzvach na zaplatenie nedoplatku zároveň upovedomil daňového dlžníka o
následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku, čím postupoval v súlade
s ustanovením § 80 ods. 1 zákona 563/2009 Z. z. Podľa uvedeného zákona je správca dane povinný
v tejto výzve upovedomiť daňového dlžníka o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia
daňového nedoplatku.
Výberovým spôsobom boli overené priznané výmery nehnuteľností, tzn. výmera ornej pôdy,
záhrad, lesných pozemkov, zastavaných plôch a nádvorí, obytných budov vrátane priznaných
nadzemných podlaží. Priznané výmery boli porovnané so stavom v katastri nehnuteľností.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok III. VZN č. 4/2013 v § 10 určuje verejné priestranstva na účely tohto VZN v Obci Makov
a to sú miestne komunikácie, chodníky, trhoviská, parčíky a obecné pozemky.
V § 11 správca dane ustanovil sadzby dane za užívanie jednotlivých druhov verejných
priestranstiev.
V § 12 stanovil oznamovaciu povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane.
Vyrubenie a platenie dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 12 odst. 2 má byť
stanovené rozhodnutím o jeho výške so platnosťou 15 dní. Túto povinnosť ukladá aj § 34a odst. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch.
V roku 2014 bol tento druh dane inkasovaný bez vystavenia rozhodnutí . Kontrolou nebolo možné
zistiť vlastníka prenajímaného verejného priestranstva.
Preverením VZN o dani z nehnuteľnosti a jeho súladu s príslušnými platnými ustanoveniami
zákona o miestnych daniach bolo zistené, že obec v § 11 príslušného VZN stanovilo sadzbu dane
pre fyzické a právnické osoby za umiestnenie zariadení /stôl, plachta, vozidlo/, za umiestnenie
zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcii ako paušálnu sadzbu za zariadenie alebo
jednotkovú plochu na deň, týždeň alebo rok. Tým obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 32
a 33 zákona o miestnych daniach, podľa ktorých základom dane za užívanie verejného priestranstva
je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva sa určí v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň.
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Zároveň tým, že vyššie uvedené ustanovenie VZN o dani z nehnuteľnosti nebolo v súlade so
zákonom o miestnych daniach, obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
o obecnom zriadení, podľa ktorého môže obec vo veciach územnej samosprávy vydať nariadenie,
ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Daň za ubytovanie
Predmet dane za ubytovanie vymedzuje § 37 zákona o miestnych daniach a VZN č. 4/2013 .
V tomto VZN obec určila sadzbu dane, rozsah a spôsob evidencie pre účely tejto dane, náležitosti
potvrdenia, ktoré vydáva prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia fyzickej osobe o zaplatení dane,
spôsob a lehotu na odvedenie dane obci tak isto úľavy na dani. § 16 VZN Obce Makov ustanovilo
povinnosť platiteľovi dane do 14 kalendárnych dní po ukončení príslušného mesiaca priznať
správcovi dane počet prenocovaní za príslušný mesiac a zároveň v tejto lehote daň zaplatiť. Toto
ustanovenie väčšina ubytovacích zariadení nerešpektovala. Z dôvodu administratívnej a časovej
náročnosti bola vo VZN pre rok 2015 zmenená doba tejto povinnosti na kvartálnu.
V roku 2014 bolo v Obci Makov zaregistrovaných 23 ubytovacích zariadení. Rozpočtovaná položka
príjmu dane za ubytovanie na rok 2014 bola 6 000,-€. Dosiahnutá skutočnosť 5 590,47 €.
Daň za predajné automaty
V Obci Makov v roku 2014 boli podané dve priznania k dani za predajné automaty v súlade s § 44
zákona č. 582/2004 Z. z. a s článkom V. § 17 a §18 VZN Obce Makov č. 4/2013. Daňové priznania
obsahujú potrebné náležitosti pre správne vyrubenie dane. Daň je vyrubená správne v súlade so
sadzbou dane určenou vo VZN Obce Makov č. 4/2013 a obsahuje predpísanú evidenciu povinnou
predložiť správcovi dane .
Daň za nevýherné hracie prístroje
K tejto dani bolo v roku 2014 podané jedno daňové priznanie. Správca dane určil daňovníkovi daň
v súlade s § 52 zákona č. 582/2004 Z. z. a v súlade s článkom VI. § 19 a § 20 VZN Obce Makov č.
4/2013.
3. Kontrola účtovania došlých faktúr za druhý polrok 2014 v Obci Makov do rozpočtového
účtovníctva v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a metodického
usmernenia ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov
pri uplatňovaní ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.
Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v rozpočte obce
uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Podľa § 4 ods. 4 cit. Zákona sa v rozpočte verejnej správy, súčasťou ktorého je aj rozpočet obce,
uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky
rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými
aktívami.
Rozpočet obce Makov na rok 2014 bol zostavený v súlade s požiadavkami na ekonomickú
klasifikáciu. Rozpočet v územnej samospráve schvaľuje jediný oprávnený orgán, ktorým je na obci
obecné zastupiteľstvo.
Kontrolou dodávateľských faktúr a ich zaúčtovania do ekonomickej klasifikácie bolo zistené
nesprávne zaúčtovanie podpoložky na faktúre č. 549/2014. Faktúra bola zaúčtovaná na 634001, kde
patria palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny. Na faktúre bol fakturovaný náhradný diel na
krovinorez a ten patrí na podpoložku 633006
Na f. č. 563/2014 boli vyfakturované náhradné diely. Faktúra bola čiastočne zaúčtovaná na
podpoložku 634001. Tento účet platí pre zaúčtovanie palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín.
Náhradný diel má byť správne rozpočtovo zaúčtovaný na 633006.
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Na objednávke č. 118/2014 je objednaný materiál na odstránenie havarijného stavu dažďovej
kanalizácie na stavbe: Rekonštrukcia chodníkov. Faktúrou č. 201414 /621/2014/ je vyfakturovaný
materiál na opravu /kanalizačné rúry/ . V rozpočtovom účtovníctve je suma 759,59€ zaúčtovaná na
717001 – Realizácia nových stavieb. Rekonštrukcia a modernizácia majetku sa účtuje na položku
717002.
Na f.č. 1560001040 /660/2014/ sú objednané tlačivá používané pre účely matriky. Tlačivá sú
zaúčtované na 633009 sem patria náklady na knihy časopisy, učebnice, učebné pomôcky
a kompenzačné pomôcky. Tlačivá patria na kód 633006.
Faktúrou č. 201847 /896/2014 bolo Obci Makov fakturované overenie odborných vedomostí
obsluhy VTZ a vydanie osvedčenia o spôsobilosti kuriča. Táto činnosť bola zaúčtovaná na
podpoložku 637004 nesprávne. Patrí do ekonomickej klasifikácie 637001.
Faktúra č. 2014081 /983/2014 je vystavená Horským hotelom Hájenka za občerstvenie
účinkujúcich na Vianočnom jarmoku a je zaúčtovaná v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie na 637004. Správne má byť účtovaná na 637036 – reprezentačné výdavky
zabezpečované reštauračným zariadením.
Dompark s.r.o. Bratislava vystavila faktúru vo výške 210,-€ pre Obec Makov za slávnostný obed.
Na podpoložku 631001 je možné naúčtovať iba alikvotnú časť vo výške nákladov pre novo
zvolených poslancov, zvyšnú časť je potrebné naúčtovať na podpoložku 637036 reprezentačné
výdavky.
Na faktúre č. 20140018 326/2014 bolo nesprávne zaúčtované občerstvenie pre účinkujúcich pri
príležitosti osláv 1.mája na ekonomickú podpoložku rozpočtovej klasifikácie 637004. Správne má
účtovný zápis byť na podpoložke 637036 reprezentačné.
Obec Makov nepostupovala v súlade s § 4 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, keď v ôsmych
prípadoch zatriedila výdavky na nesprávne podpoložky rozpočtovej klasifikácie. Týmto konaním
zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s opatrením MF č. /010175/2004-42, ktorým
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie.
Obec musí v rozpočtovej praxi uplatňovať nielen ekonomickú klasifikáciu, ale aj funkčnú
klasifikáciu, ktorá triedi jej výdavky podľa funkcie, ktorou sa rozumie určitá oblasť činností, ktorú
obec vykonáva.
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. nestanovuje najnižšiu úroveň uplatnenia funkčnej klasifikácie pri
schvaľovaní rozpočtu obce. Pri tomto rozhodovaní možno vychádzať zo skutočnosti, že obec musí
k vykazovaným výdavkom vo finančných výkazoch vždy stanoviť kód funkčnej klasifikácie, takže
musí zostavovať rozpočet až na úroveň triedy v prípade oddielu 09 Vzdelávanie až na úrovni
podtriedy.
Návrh rozpočtu Obce Makov na rok 2014 bol zostavený až do najnižšej úrovne funkčnej
klasifikácie. To jest oddiel, skupina, trieda a podtrieda /len v školstve/.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – kontrola účtovnej závierky firmy VODOHOSPODÁR Makov
spol.s r.o. za rok 2014 jej v tomto období pripadá zbytočná, nakoľko už táto závierka bola obecným
zastupiteľstvom schvaľovaná. Do budúcna pripomína, že takúto kontrolu treba zrealizovať do
podania daňového priznania, prípadne ešte pred schválením obecným zastupiteľstvom.
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
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, za mesiace
jún, júl, august 2015.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 97/2015 bolo prijaté.

17. DISKUSIA
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – upozorňuje, že v káblovej televízii nejde kanál TA3.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – je tam problém, porucha sa rieši a v najbližšej dobe bude
porucha odstránená)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – ešte na predošlom rokovaní OZ mal požiadavku osadiť stĺp
s osvetlením v zákrute pri RD p. Kučavíkovej, je to tam neosvetlené.
Žiada osloviť autobusových dopravcov o doplnenie spojov v smere Makov – Bytča v ranných
hodinách, predovšetkým kvôli študentom a takisto aj v popoludňajších hodinách smer Bytča –
Makov. V Bytči otvorili nový závod a zamestnanci sa z práce nemajú ako dostať až do Makova,
nakoľko popoludňajší spoj ide iba po Melocik a ďalej do Makova nepokračuje.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – dopravca už bol písomne oslovený, písala sa žiadosť, vrátane
podpisov rodičov, čakajú na odpoveď)
Lesné spoločenstvo Kysučné cez Eurofond vybudovalo cestu. Nebol tam náhodou aj zámer
s cyklochodníkom? Je tam totiž závora, úplne zamedzili prístup aj k iným súkromným pozemkom,
hoci prístup predtým bol.
(Ing. Alena Šupčíková – zámer s cyklochodníkom tam zo strany obce nebol, je to súkromné
vlastníctvo a podotýka, že závora tam bola aj v minulosti.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – podotýka, že Obec Makov Lesnému spoločenstvu Kysučné
nevydávalo žiadne povolenie, ako starosta obce s oplotením
nesúhlasí, bude sa o to ešte zaujímať.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – upozorňuje na veľký neporiadok a zápach z VOKu , ktorý je
umiestnený na parkovisku pri Penzióne Makov.
(Martin Pavlík, starosta obce – obec už bola upozornená na množiaci sa odpad a majiteľovi
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penziónu bola zaslaná písomná výzva, aby si tento odpad dali
zákonnou cestou zlikvidovať.)
Ďalej upozorňuje, že na hlavnej ceste I. triedy sú jamy, treba stav vozovky urgovať. Sťažujú sa
občania bývajúci pri hlavnej ceste smerom od bývalej Okrasy ku Chate Makov a tiež z ulice od
vodárne.
V týždni zasadala sociálno-zdravotná komisia. Boli aj v teréne a konkrétne p. Mojík z Trojačky je
vo veľmi zlom stave.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – pôjde sa tam pozrieť, nie je problém umiestniť ho v Zariadení pre
seniorov v Makove, určite mu chcú pomôcť.)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – myslí si, že bude problém p. Mojíka dostať do zariadenia, ide
o človeka, ktorý zle rozpráva, nie je mu rozumieť. Býva tam s ním
aj p. Mojíková a jej sestra, ktorá je tiež špecifická, bojí sa ľudí.
Možno by bolo vhodnejšie zamestnať ju ako jeho opatrovateľku.
Je to podobný prípad ako p. Milenovská.)
(p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – navrhuje dať radšej nejakú prácu p. Mojíkovej, napr.
čistenie popri ceste na Bumbálku, určite by bola za to vďačná,
nemajú totiž žiaden príjem.)
Mgr. Eva Ježíková sa dotazovala aj na projekt pozemkových úprav. Občania majú v mapách veľa
chýb, spracovatelia mali prísť v septembri. Ozvali sa?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – zatiaľ sa neozvali)
Prečo nechodia obecné oznamy aj prostredníctvom sms správ?
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – zaujíma sa, či dala firma VODOHOSPODÁR Makov spol.
s r.o. žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu lesnej cesty do Bukovej.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – áno, žiadosť o dotáciu vo výške 100 000 € sme podali)
Ako to vyzerá so zaasfaltovaním firmou RISS pri bytovom dome v školskom areáli?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – firme posunuli termín, do konca kalendárneho roka to
musí byť každopádne skolaudované)
Upozorňuje, že prístrešok pri futbalovom ihrisku treba skolaudovať a urobiť tam nejaký systém
prevádzkovania, pripraviť nájomnú zmluvu medzi Obcou Makov a ŠK Javorník Makov na
prenájom ihriska, šatní, prístrešku, multifunkčného ihriska.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – predbieha udalosti, pretože na to, aby sa to mohlo riadne
prevádzkovať, treba areál najskôr oplotiť. Samotné
prevádzkovanie bufetu tiež ešte nie je doriešené, sú dve
možnosti – buď to bude prevádzkovať Obec Makov, resp.
sa dá bufet do prenájmu súkromníkovi. Čo sa týka
multifunkčného ihriska, to by si malo prenajať
a prevádzkovať ho škola, nakoľko majú lepšie možnosti
získania finančných prostriedkov.)
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – na Bumbálke, aj pri Chate Makov sú preplnené VOKy,
neporiadok je aj na autobusových zastávkach.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – neporiadky pri VOKoch musia samozrejme riešiť, problémom je,
že odpady tam nosia aj cudzí ľudia, budú uvažovať
o monitorovacom systéme. Penziónu Makov už išla výzva na
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odstránenie odpadu.)
Upozorňuje na nebezpečenstvo voľného priestoru pod tribúnou na futbalovom ihrisku, kde skoro
bola svedkom nešťastia, keď odtiaľ na cestu vybehlo hrajúce sa dieťa, treba to oplotiť.
(Mgr. Eva Ježíková, poslanec OZ – aj detské ihrisko pri multifunkčnom ihrisku treba nejako
poriešiť, zrejme tiež oplotením.)
V časti Potok sú na miestnej komunikácii dve miesta, ktoré treba vyspraviť, sú tam veľké jamy,
konkrétne u sv. Jana a oproti RD p. Rošku. Takisto oproti nášmu RD súp.č. 36 je v rúre v priekope
diera, treba to opraviť, aby nedošlo k upchatiu kanála.
Ďakuje Mgr. Janke Petrovičovej, aj Katke Lučanovej za pekne pripravený program tohtoročných
hodových slávností.
Ľudia sa pýtajú, kam išli peniaze, čo sa vybrali v decembri v kostole vo vianočnej zbierke pre
sociálne slabé deti.
(p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – v súvislosti s touto zbierkou sa pýta, kto rozhoduje
o použití vyzbieraných peňazí pre tieto deti. Zároveň podotýka, že počula
veľa negatívnych ohlasov na vyhlasovanie viacerých zbierok naraz,
v rovnakom čase bola aj zbierka na Bangovcov, ktorí účinkovali v kostole
a bolo mu za vystúpenie zaplatené z obecného rozpočtu.)
(Mgr. Janka Petrovičová – v zbierke sa vybralo sa 280 €, zatiaľ sa zaplatilo 25 € za pyžamo
Valentínovi Slončíkovi, použitie je v kompetencii jej – ako zsátupcu
učiteľského zboru, p. farára a starostu obce.)
Zároveň žiada od vedenia obce väčšiu informovanosť poslancov obecného zastupiteľstva.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – chce informáciu o použití peniazoch, ktoré boli vybraté pre
Ivana Papaja.
Je zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu štandard 210 schválená nejaká
zmena použitia materiálov? Žiada na budúce rokovanie OZ predložiť rozpočtovanú a skutočnú cenu
za strechu na uvedenom bytovom dome. Je koniec septembra, uvažovalo už vedenie obce
o oslovení potencionálnych nájomcoch bytového domu?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – na stavbe výstavby bytového domu sa naozaj snaží
peniaze „škrtiť“, avšak finalizácia je pri stavbách
najhoršia, a okrem toho je tam viac nenarozpočtovaných
vecí, ale v rámci rozpočtu by to malo vyjsť. Pokiaľ ide
o nájomcov, nájomné je dané, musíme však do poplatku za
služby zahrnúť všetko ostatné, návrh sa predloží na
najbližšie rokovanie OZ, aby sa v predstihu rozhodlo
o poplatkoch a nájomcoch.)
Chce informáciu o vykurovaní domu kultúry.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – chyba vo vykurovacom systéme je odstránená, pridajú sa ešte tri
radiátory, čiže bude pocitovo teplejšie, už dnes je možnosť
kúrenia)
Ako sa rozhodlo o priestore po ukončení nájmu p. Harajdovej? Možno by mohli pouvažovať nad rozšírením
knižnice, resp. využiť miestnosť na prípadné kurzy pre občanov alebo rozšíriť priestor pre farský ples.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – zatiaľ priestor nebudú ponúkať do prenájmu, nakoľko tam zateká.)
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Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – budova bývalej školskej jedálne je čoraz horšia,
nahlodáva ju zub času, je to obecný majetok, treba to riešiť. Aký zámer majú s budovou, nemohla
by tam byť hasičiareň?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – sú dve možnosti, buď naplníme uznesenie, že tam pôjde
ďalší bytový dom, ten by však bol vhodnejší na
Vodárenskej ulici, bolo by to tam luxusnejšie, alebo
musíme zatiaľ zrealizovať provizórne riešenie, aby do
budovy nezatekalo a zapojiť sa do projektu rekonštrukcie
na multifunkčnú budovu, kde by mohlo byť fitnes
centrum, knižnica atď. Hasičská zbrojnica by priamo takto
v centre nebola vhodná.)
(Ing. Alena Šupčíková – bola by rada, keby hasiči vôbec boli vďační za to, čo od obce majú,
nevážia si to, napr. auto majú hrozne špinavé, sú neporiadni, nie je dobré
až tak dokonale sa starať. Do rekonštrukcie budovy školskej jedálne by
nešla, radšej nech sa zbúra a postaví s niečo nové.)
Ďalej Mgr. Janka Petrovičová informovala o neustálych sťažnostiach starousadlíkoch z osady
Greguše, údajne sa tam postavil veľký kamenný múr, majú tam sťažený prístup, sú tam vyrúbané
duglasky, je to tam nevyčistené.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – tento problém sa už predsa riešil, vykonal sa tam aj
poslanecký prieskum.)
(p. Rastislav Gajdoš – toho času je to tam už v poriadku, kamenný múr sa znížil, hlinu odviezli, dali
to do pôvodného stavu, urobili tam aj parkovacie plochy,
zvyšok sa opraví.)
18. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložil
a prečítal k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce. Uznesenia boli schválené pod číslom 81 –97/2015.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
19. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi 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 18.00 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ

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

Anna Zajacová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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