ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 10. júna 2015
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce
Bc. Stanislava Gregušová, zamestnanec OÚ

Neprítomný:

---

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Martin Pavlík.
Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 9 poslancov, z celkového počtu 9, čo je 100% ná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, ZAPISOVATEĽKY A PROGRAMU
ROKOVANIA
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010 predkladá
k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca starostu.
Zároveň p. Martin Pavlík, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice, Ing. Mariána
Masnicu a Mgr. Janku Petrovičovú, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Pán Martin Pavlík, starosta obce, navrhol poslancom OZ, aby ešte pred oficiálnym rokovaním
vykonali obhliadku v teréne, konkrétne:
- výstavba bytového domu 8. b.j. pri v školskom areáli,
- prístavba prístrešku pri bytovom dome Makov - Čierne 17,
- prístupová cesta za bytovým domom Makov – Čierne 17,
- pozemok od p. Sadeckého – vykúpenie pre potreby rozšírenia parkoviska pri BD Makov –
1

Čierne 17,
- Makov – Čierne – Belone – stav miestnej komunikácie po ťažbe drevnej hmoty,
- Makov – Čierne – Belone – žiadosti p. Anny Sidorovej a Petra Bittalu o odkúpenie pozemkov,
- obhliadka vjazdu k RD Ing. Dikoša a manželky Lenky v zmysle uznesenia č. 128/2014 –
žiadosť o preplatenie nákladov na vybudovanie spevnenej plochy pri MK),
- obhliadka pozemku na bývalom CHP – žiadosť firmy Javorník Makov s.r.o. o prenájom
pozemku za účelom osadenia informačného svetelného panela,
- pozemky na bývalom CHP – vysporiadanie od SPF do vlastníctva Obce Makov – pod
prístupovou komunikáciou a terajšou hasičskou zbrojnicou.
Zároveň starosta obce doplnil program obecného zastupiteľstva o nasledovné body:
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2014,
- Žiadosť firmy Javorník s.r.o. o prenájom pozemku na bývalom CHP Makov za účelom
osadenia informačného svetelného panelu o cenách pohonných hmôt,
- Vysporiadanie pozemkov CKN 3665/18 a CKN 3665/19 na bývalom CHP Makov do
vlastníctva Obce Makov,
- Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za mesiac apríl a máj 2015,
- Protest prokurátora – návrh na zrušenie VZN č. 4/2011 o používaní miestnych komunikácií
v katastrálnom území obce Makov,
- Žiadosť Poradensko – tréningového centra Náruč o finančný príspevok na činnosť,
- Pozemok od p. Sadeckého – odkúpenie pre potreby rozšírenia parkoviska pri BD Makov –
Čierne 17.
Program OZ navrhol doplniť o nasledovné body aj poslanec OZ, Ing. Marián Masnica:
- Doplnenie materiálu na OZ o písomné poverenie výkonom kompetencií zástupcu starostu obce
Makov,
- Schválenie záväzného dňa a času rokovaní obecných zastupiteľstiev,
- Predloženie listu, ktorým Obec Makov oslovuje podnikateľské subjekty so žiadosťou
o spolufinancovanie ŠK Javorník Makov.
K bodu Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre II. polrok 2015 predložil
pozmeňovací návrh.
Zároveň navrhuje starostovi obce, p. Martinovi Pavlíkovi, zvážiť predkladanie materiálov, kde
nie sú predložené dôvodové správy a návrhy uznesení.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ žiada v pozvánke na rokovanie OZ vyhodiť klauzulu, že
zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno a uhradiť ušlú mzdu podľa § 25, ods. 5
zákona NRS č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 06. 2015:
- Ing. Mariána Masnicu, poslanca obecného zastupiteľstva,
- Mgr. Janku Petrovičovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva.
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B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 10.06.2015:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 10.06.2015:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie dňa a času rokovaní obecných zastupiteľstiev v Makove
5. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r. o. za rok 2014
6. Návrh na úpravu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie
7. Správa audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2014
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z. pre Obecné
zastupiteľstvo obce Makov
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2014
9. Schválenie záverečného účtu Obce Makov za rok 2014
- Rozpočet obce pre rok 2014
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
- Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Finančné usporiadanie vzťahov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014
- Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Hodnotenie plnenia programov obce
- Návrh uznesenia
10. Poverenie starostu obce, p. Martina Pavlíka výkonom kompetencií zástupcu starostu obce
Makov
11. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov
Makov č. 62
12. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov“ - Vysporiadanie
chodníka k cintorínu do vlastníctva Obce Makov
B/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/6 v miestnej časti Makov – Kopanice nad
Uríkom
C/ Žiadosť firmy Javorník s.r.o. o prenájom pozemku na bývalom CHP Makov za účelom
osadenia informačného svetelného panelu o cenách pohonných hmôt
13. Schválenie členov komisií Obecného zastupiteľstva v Makove
14. Schválenie účasti obce v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva Miestna akčná
skupina Zem palatína Juraja Thurzu
15. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiac marec 2015
16. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za mesiace apríl, máj 2015
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre II. polrok 2015
18. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke
19. Protest prokurátora – návrh na zrušenie VZN č. 4/2011 o používaní miestnych komunikácií
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v katastrálnom území obce Makov
20. Rôzne:
A/ Vysporiadanie pozemkov CKN 3665/18 a CKN 3665/19 na bývalom CHP Makov
do vlastníctva Obce Makov
B/ Žiadosť Poradensko – tréningového centra Náruč o finančný príspevok na činnosť
C/ Odkúpenie pozemku pre potreby rozšírenia parkoviska pri BD Makov – Čierne 17 od p.
Sadeckého
D/ Žiadosť občanov o doplnenie verejného osvetlenia
E/ Žiadosť Ing. Kataríny Stopkovej- FLOS, Makov 367 o pridelenie priestorov do prenájmu
v dome kultúry
F/ Informácia o cenovej ponuke ozvučovacej aparatúry pre potreby obce Makov
G/ Schválenie finančných prostriedkov na terénne úpravy v areáli ZŠ s MŠ a dokončenie
prístavby prístrešku pri bytovom dome Makov - Čierne 17
H/ Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty ku korytu
rieky za BD Makov-Čierne 17
CH/ Žiadosť Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky o preplatenie nákladov spevnenej plochy
pri miestnej komunikácii Vidielky
21. Diskusia
22. Návrh na uznesenie
23. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 56/2015 bolo prijaté.
3. 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,
úloha v riešení
- uznesenie č. 109/2014, bod B - architektonická súťaž na návrh rozhľadne – súťaž na predloženie
štúdie rozhľadne bola zrealizovaná, trvá ešte do 30.06.2015, zatiaľ
sa neprihlásil nikto
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 56/2015 bolo prijaté.
4. SCHVÁLENIE DŇA A ČASU ROKOVANÍ OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV
V MAKOVE
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ doplnil uvedený bod do programu za účelom stanovenia
záväzného dňa a času začiatku rokovania obecných zastupiteľstiev, aby OZ nebolo vždy v iný čas
a neskoro popoludní až do večera, nakoľko sa prerokováva množstvo vecí.
Navrhuje, aby rokovania začínali o 8.30 – 9.00 hod.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v predošlom volebnom období bolo prijaté uznesenie, v ktorom
bol určený čas začiatku o 8.30 hod, takto to vyhovovalo a bolo to optimálne.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – keď bude vopred vedieť, kedy OZ bude, zariadi sa
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – je zástancom, aby rokovania OZ začínali radšej dopoludnia
o 8.30 hod, aj kvôli tomu, že v tomto čase máme k dispozícii zamestnancov OÚ, ktorí predkladajú
materiály a človek je už večer po celodennej práci unavený.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – navrhuje začínať OZ radšej skôr
Mgr. Katka Lučanová, poslankyňa OZ – takisto by OZ malo začínať skôr, napr. o 8.00 – 8.30 hod,
nakoľko ona pracuje popoludní a nemá možnosť nahradiť deťom hodiny.
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p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – navrhuje začať o 8.00 – 8.30 hod
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – prispôsobí sa, ale radšej mu zasadnutia vyhovujú popoludní
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – zasadnutia začali dávať popoludní, nakoľko sa občania
sťažovali, že sa nemôžu zasadnutí zúčastniť, keďže sú dopoludnia v práci. Zároveň podotýka, že
obecnú pokladňu to v takom prípade bude stáť viac, pretože poslanci majú za čas zasadnutia
odmeny a v zmysle zákona i preplácanie miezd zamestnávateľovi.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
pre rok 2015 stredu ako rokovací deň obecného zastupiteľstva, so začiatkom o 8.30 hod.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Jozef Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 57/2015 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR
MAKOV spol. s r. o. ZA ROK 2014
Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r. o. predložila Obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie
a schválenie riadnu účtovnú závierku za r. 2014.
Súčasťou účtovnej závierky je daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2014, (súhrnný
výkaz pre mikro účtovnú jednotku), výsledovka komplexná za r.2014 a výsledovka za jednotlivé
strediská za r.2014.
Vyhodnotenie roka 2014 – poznámky k VÝSLEDOVKE 2014
Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. v roku 2014 uskutočnila v Obecnom lese tieto práce:
zalesňovanie, ťažbu a približovanie drevnej hmoty, predaj drevnej hmoty, výrez krov, uhadzovanie
a pálenie haluziny. Práce uskutočňovali zamestnanci firmy, okrem približovania dreva, pálenia
a časti zalesňovania. Približovanie dreva uskutočňoval p. Rastislav Holák, nakoľko naša firma nemá
potrebnú techniku na vykonanie prác. Práce prostredníctvom dodávateľov boli uskutočnené
6

z dôvodu, že sa tieto práce prekrývali s prácou zamestnancov na zákazkách firmy a z dôvodu PN
zamestnancov.
Plnenie lesného hospodárskeho plánu na roky 2009-2018
Plán ťažby dreva
- obnovná úmyselná
15 120 m3
- výchovná do 50 rokov
10 m3
- výchovná nad 50 rokov
20 m3
Spolu:
15 150 m3
Prehľad predanej drevnej hmoty za rok 2014

Kvalita III. A/B, hrúbka 11-19
Kvalita III. A/B, hrúbka 20-35
Kvalita III. A/B, hrúbka 35+
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 11-19
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 20-35
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 35+
Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 11-24
Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 25+

9,93
277,38
346,49
8,92
90,97
68,68
5,20
104,60

Celkom
bez DPH
1 096,55
19 648,32
25 894,47
548,52
5 559,18
4 386,95
407,20
5 098,57

SPOLU

912,17

62 639,76

Sumarizácia celkom

m3

Prehľad predaja drevnej hmoty

ROK
2012
2013
2014
Spolu:
Váha kritéria

hrúbka hrúbka hrúbka kôr.
11-19
20-35
35+
11-19
11,86
545,05
246,32
9,93
9,14
620,93
453,84 20,92
9,93
277,38
346,49
8,92
30,93 1 443,36 1 046,65 39,77
0,82

38,11

27,64

1,05

kôr.
20-35
72,18
175,33
90,97
338,48
8,94

kôr.
hniloba hniloba Spolu
35+
11-24
25+
33,15
61,78 358,07 1 338,34
58,23
17,74 180,33 1 536,46
68,68
5,2
104,6
912,17
160,06
84,72 643,00 3 786,97
4,23

2,24

16,98

100,00

Za 1. polrok 2014 bolo vyťažených 739,15 m3 drevnej hmoty za 2. polrok 2014 bolo vyťažených
173,02 m3.
Nájom na základe uznesenia č.15/2014 Obce Makov bol stanovený 15 000 € / rok.
Faktúra od Obce Makov za nájom Obecného lesa bola vystavená 28.11.2014
vo výške 15 000 €.
Prehľad rezerv na lesopestovnú činnosť:
V roku 2010 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 40 000,00 € na 5 rokov.
V r. 2011 a v r. 2012 sa z tejto rezervy rozpustilo 16 876,94 €, roku 2013 sa rozpustilo 7 542,06 €,
v roku 2014 sa rozpustilo 7790,50 € zostáva rozpustiť 7790,50 €.
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V roku 2011 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 6 535,00 € na 5 rokov.
V roku 2012 sa z tejto rezervy rozpustilo 532,93 €, v roku 2013 sa rozpustilo 2839,52 €. V roku
2014 sa rozpustilo 1054,18 €. Zostáva rozpustiť 2108,37 €.
V roku 2012 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 8 350,00 €.
V roku 2013 sa rozpustilo 2806,00 €. V roku 2014 sa rozpustilo 2619 €. Zostáva rozpustiť 2925 €
V roku 2013 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 13 731,00 €, v roku 2014 sa
rozpustilo 5817,00 €. Zostáva rozpustiť 7914,00 €.
V roku 2014 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť´ vo výške 10 630,00 €.
Prehľad niektorých významných súvahových účtov
Stav k 31.12.2014
Účet

Názov účtu

021
022 001

Budovy, haly a stavby
Samost. hnut. veci a súbory hnuteľ. veci –
prístroje a tech. zariadenia
022 003
Samost. hnut. veci a súbory hnuteľ. veci –
dopravné zariadenia
Spolu za účet 022
211
213
221
311
321

Konečný zostatok
účtu
17 802,08 €
10 748,66 €
20 231,00 €
30 979,66 €
646,84 €
0,00 €
8528,38 €
66 821,57 €
27 821,78 €

Pokladnica EUR
Ceniny
Bankový účet
Pohľadávky
Záväzky

Prehľad účtov v nadobúdacej hodnote:
Na účte 021 sa nachádza:
 prečerpávacia stanica Makov – Čierne v sume 17 802,08 €
Na účte 022 001 sa nachádza:
 satelitná anténa v sume 59,37 €
 malotraktor AGZAT v sume 1 171,55 €
 osobný počítač v sume 1 108,65 €
 snehová radlica v sume 697,00 €
 motorová píla v sume 535,29 €
 stereo modulátor v sume 794,80 €
 komunálny zametač v sume 3 150,00 € (obstaraný v r. 2013)
 špalikovač v sume 3 232,00 €
Na účte 022 003 sa nachádza:
 osobný automobil Peugeot – Partner v sume 2 820,00 €
 malotraktor Belarus 320.4 v sume 12 348, 00 €
 traktorový príves so sieťovými nástavcami v sume 5 063,00 €
Pohľadávky v celkovej výške 66 821 , 57 € k 31.12.2014 predstavujú:
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- Pohľadávky za káblovú televíziu a vodu v sume: 11 592,60 €
Pozn.:
Celkom v roku 2014 bolo 318 abonentov káblovej televízie, 18 odberateľov vody u Beloní.
Splatnosť faktúr za vodu a káblovú televíziu bola k 31.1.2015, z tohto dôvodu pohľadávky
k 31.12.2014 predstavujú väčšiu hodnotu.
- pohľadávky za služby Obci Makov okrem káblovej televízie v sume: 55 228, 97 €
Pozn.: prístrešok pri Bytovom dome Čierne 17 a výstavba Bytového domu.
Záväzky z obchodného styku v celkovej výške 27 821,78 €
k 31.12.2014 predstavujú:
- materiál na Bytový dom v sume:12 118,615 €
- nájom za obecný les v sume: 15 000 €
- telefónne poplatky v sume: 20,81 €
- licenčné poplatky - programy káblovej televízie v sume: 682,355 €
Nevyfakturované dodávky: 304,00 €
Prijaté preddavky: 4941,20 €
SPOLU: 33 066,98 €
Krátkodobé záväzky
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2010: 7790,50 €
- rezerva na telefónne poplatky : 2,79 €
- rezerva na dovolenku: 2560,86 €
- rezerva na odvody: 895,12 €
SPOLU: 11 249, 27 €
Ostatné krátkodobé záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu: 746,18 €
- záväzky voči spoločníkom: 71 644,19 €
SPOLU: 72 390,37 €
Dlhodobé záväzky ( rezervy)
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2011: 2108,37 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2012: 2925 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2013: 7914 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2014: 10 630 €
SPOLU: 23 577, 37 €
Daňové záväzky a dotácie
- daň z príjmov ( daňová licencia): 960 €
- ostatné priame dane: 740,31 €
- daň z pridanej hodnoty: 4831,43
- daň z motorových vozidiel: 91,55 €
SPOLU: 6 623,19 €
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
- záväzky voči zamestnancom: 7031,44 €
- záväzky sociálne poistenie: 3180,68 €
- záväzky ZP: 1189,80 €
- záväzky Dôvera: 48,66 €
SPOLU:11 450, 58 €
ZAVÄZKY SPOLU:
33 066,98+11 249,27+72 390,37+23 577,37+6 623,19+11 450,58=
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158 357,76 €
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 5:
p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o. – hospodárenie za rok 2014
je stratové, preto už niektoré sadzby poupravovali, museli pristúpiť k týmto krokom, hoci
zvyšovanie cien nie je populárne, avšak lepšie hospodárenie iným spôsobom nedosiahneme.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – pozastavila sa nad rozpustením rezervy, každý rok sa
rozpúšťa rezerva, je to aj teraz?
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce - keď sa vytvorí rezerva, postupne sa rozpúšťa, je to
rozpísané správne)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podľa toho, čo sa robí, sa postupne rezerva rozpúšťa
a rezerva sa tvorila až v roku 2010. Zároveň upozorňuje
na dodržanie termínu, kedy do 5 dní od schválenie
účtovnej závierky ju treba doručiť na Daňový úrad.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ podotkla, že do budúcna by spoločnosť Vodohospodár Makov
spol.s r.o. mohla 2% prispieť neinvestičnému fondu Makové zrnká.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v predošlom volebnom období práve na žiadosť p. Jozefa
Pavlíka vypracovávali pri účtovnej závierke prehľadné podrobné tabuľky, je to dobrá vec, treba ich
dorobiť a pokračovať v tomto systéme.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
v súlade s § 125 ods. 1 písm. b Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
A/ s c h v a ľ u j e
riadnu individuálnu účtovnú závierku firmy Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov 60,
023 56 Makov, IČO: 36002950 za r. 2014.
B/ s c h v a ľ u j e
úhradu účtovnej straty za rok 2014 vo výške 29 892,19 tak, že táto strata bude preúčtovaná
na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov a bude hradená z očakávaných ziskov
v nasledujúcich účtovných období.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 58/2015 bolo prijaté.
6. NÁVRH NA ÚPRAVU POPLATKU ZA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU KÁBLOVEJ
TELEVÍZIE
K bodu sa vyjadril p. Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o.
Keďže Vodohospodár Makov, spol. s r.o. je 100 % dcérskou spoločnosťou obce Makov, je
predložený Obecnému zastupiteľstvu v Makove návrh na schválenie úpravy poplatku za prevádzku
a údržbu káblovej televízie.
Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. prevádzkuje pre obec Makov káblový distribučný
systém. V r. 2014 spoločnosť musela vynaložiť náklady na opravu TS Catel box skriniek –
zakúpenie nových + údržba v celkovej sume: 4990,43 €.
Zároveň sa navýšili licenčné poplatky. Poplatok Telekomunikačnému úradu z 33,19 € na 150 € za
rok. Poplatok za karty Skylink z pôvodných 19,20 €/rok na 34,00 €/rok. Nárast takmer o 200 %.
V roku 2014 došlo k strate 5 účastníkov, nakoľko z 323 prijímateľov sa stav znížil na 318
prijímateľov.
Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. redistribuje 28 analógových programov a 18
digitálnych programov v SD a HD kvalite. Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. má
kompletne zazmluvnené všetky práva so všetkými príslušnými spoločnosťami, od ktorých signál
redistribuje vrátane príslušných autorských práv. Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. je
členom Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie. Na činnosť firmy Vodohospodár
Makov, spol. s r .o. dozerá a reguláciu trhu vo vzťahu k firme vykonáva Telekomunikačný úrad SR.
Autorské práva platíme Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Audiovizuálnemu fondu,
Ochrannému združeniu interpretov Slovenska, SLOVGRAMU, nezávislej spoločnosti výkonných
umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Licenčné poplatky platíme
spoločnostiam za program Eurosport firme EUROSPORT S.A.S. Distribution Development
Department, za program Nova Sport firme CET 21, spol. s r.o., za program Film+ firme IKO Cable
s.r.o., za program Minimax firme Chello Central Europe, s.r.o., za programy Discovery, Animal
Planet, TLC firme Discovery Communications Europe Ltd.
Ekonomika za rok 2014 preukázala, že spoločnosť dosiahla náklady vo výške 18 890,70 €, výnosy
16 080,23 €, čiže dosiahnutá strata predstavovala 2 810,47 €. Keďže uvedená strata bola spôsobená
i jednorazovými poplatkami, ktoré budú rozložené na nasledujúce roky v súvislosti so zavedením
nových programov a digitalizáciou, konatelia spoločnosti sa dohodli na zvýšení súčasného poplatku
za prevádzku a údržbu káblovej televízie, ktorý je v súčasnosti vo výške 55,10 € s DPH za
kalendárny rok na sumu 65,10 € s DPH, čo predstavuje navýšenie 10 € s DPH, t. j. o 18,15 %.
Uvedené zvýšenie navrhujeme od 01. 07. 2015. Naposledy sa poplatky upravovali v r. 2013.
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Naša káblová televízia je konkurencie schopná s porovnateľnými distribučnými spoločnosťami
v našom regióne, ako i s nadnárodnými spoločnosťami.
Bohužiaľ pre malé množstvo prijímateľov nedokážeme zabezpečiť množstevný bonus pri šírení
niektorých licenčných poplatkov od jednotlivých operátorov.
V susednej obci Vysoká nad Kysucou ročný poplatok predstavuje cca 90 € s DPH za kalendárny
rok.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
p. Anna Zajacová, poslankyňa OZ – podotýka, veľa občanov však už teraz hovorí, že si odhlásia
službu káblovej televízie a zabezpečia si radšej satelity.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – ľudia stále majú pocit, že neustále za niečo platia, stále sú
nespokojní, je to taká davová psychóza, zvýšenie o 10 € ročne sa jej zdá však veľa, navrhuje
zvýšenie o 5 € ročne.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – minulý rok sa menili TS Catel box skrinky, vtedy išlo o väčšiu
investíciu.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nie je proti zvýšeniu poplatku, podporuje to, ale čo sa týka
káblovej televízie, chce počuť, kam s ňou budeme smerovať, či budeme káblovú televíziu
prevádzkovať stále sami a filtrovať programy, robiť si sami balíky alebo sa pripojíme ku Kelčovu.
Pokiaľ ide o káblovú televíziu v obci Vysoká nad Kysucou, je tam iný systém, sú tam už viaceré
balíky, cez káblovú televíziu majú prepojený aj internet, ponúkajú kvalitné služby, pretože tie
ponuky majú rozbalíkované, prevádzkuje to súkromná firma. Treba sa skontaktovať so starostom
z Vysokej nad Kysucou.
Je realitou, že za poplatok, ktorý vyberáme v našej obci, máme nadštandartný balík programov.
Taktiež má požiadavku, aby bol na webovej stránke obce Makov zverejnený káblový raster.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – firma, ktorá prevádzkuje káblovú televíziu a internet vo Vysokej
nad Kysucou a v Kelčove ich takisto oslovila, budú o ponuke
uvažovať, poslancom OZ pripraví ekonomický rozpočet)
(p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – treba urobiť prieskum medzi občanmi, káblová televízia,
ktorej by bol súčasťou aj internet ,by bola dobrá vec)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia Ing. Aleny Šupčíkovej, poslankyne OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
sadzbu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie vo výške 60,10 € s DPH za kalendárny
rok, s účinnosťou od 01.07.2015, t.j. navýšenie poplatku o 5 €.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Marián Masnica,
Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

Katarína Lučanová

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Gašparík, Jozef Pavlík, Anna Zajacová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 59/2015 bolo prijaté.
Za pôvodný predložený návrh uznesenia konateľov spoločnosti Vodohospodár Makov spol.s r.o.,
aby sadzba poplatku za káblovú televíziu bola zvýšená o 10 € ročne, poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Zdržal (a) sa hlasovania :

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

Návrh uznesenia nebol schválený.
7. SPRÁVA AUDÍTORA Ing. TIBORA BÁTORYHO K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE OBCE
MAKOV ZA ROK 2014 A O PREVERENÍ SÚLADU HOSPODÁRENIA OBCE
MAKOV SO ZÁKONOM č. 583/2004 Z. z. PRE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE
MAKOV
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka Obce Makov informovala poslancov OZ
o uskutočnení auditu účtovnej závierky obce Makov Ing. Tiborom Bátorym.
Preverenie hospodárenia obce uskutočnil v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obce Makov, ako aj
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel
používania návratných zdrojov financovania, od 1. januára do 31. decembra 2014.
Preverenie uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými na
zákazky na preverenie. Preverenie sa obmedzuje najmä na získavanie informácií od štatutárneho
orgánu a pracovníkov obce a na analytické postupy, a preto poskytuje menšie uistenie ako audit.
Audítor Ing. Tibor Bátory vydal nasledovné stanovisko:
„Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Makov k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za
rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe previerky
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nezistil žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohol domnievať, že hospodárenie obce
Makov vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. decembru 2014 neposkytuje verný
a objektívny pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným zákonom.“
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu audítora, Ing. Tibora Bátoryho, k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2014 a o preverení
súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z. pre Obecné zastupiteľstvo obce
Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 60/2015 bolo prijaté.

8. ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K ZÁVEREČNÉMU
ÚČTU OBCE MAKOV ZA ROK 2014
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2014 predložila hlavná kontrolórka
obce, p. Elena Trebulová.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2014 spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2014, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 20.5.2014, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov –
„súvaha k 31.12.2014“, „ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014“,
„Poznámky“ a „ Finančný výkaz
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2014.
Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Makov.
Pri spracovaní stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Makov za rok 2014.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
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Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 odsek 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov § 9ods.4.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.
3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti. Prílohou je hodnotenie plnenia programov obce.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Vykázaný schodok rozpočtu obce za rok 2014 vo výške 111 114,78 € je zistený v súlade s § 2
písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004.
Schodkový výsledok hospodárenia za rok 2014 bol dosiahnutý z kapitálového rozpočtu Obce.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov bežného
a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok /alebo schodok/.
V roku 2014 nebol tvorený rezervný fond z dôvodu dosiahnutia schodku rozpočtu.
ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom
uznesením č.40/2014 zo dňa 5.2.2014.
Rozpočet na rok 2014 po zmenách bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový vo výške 11 016,- € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 734 704 €.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými
operáciami – zostatok prostriedkov na účtoch z roku 2013, preklenovacím úverom a úverom zo
ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandard 210.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2014 zmenený troma rozpočtovými
zmenami.
- Prvá zmena schválená dňa 15.7.2014 uznesením č.87/2014
15

-

Druhá zmena schválená dňa 8.10.2014 uznesením č. 111/2014
Tretia zmena schválená dňa 26.11.2014 uznesením č. 121/2014

V€
Schválený rozpočet
Rok 2014

Rozpočet po zmenách
Rok 2014

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok

1 456 211
1 445 195
11 016

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok

255 764
990 468
- 734 704

259 764
1 000 542
- 740 778

Rozpočet celkom
Príjmy
Výdavky
Schodok /prebytok

2 730 947
2 699 520
+ 31 427

2 760 027
2 740 478
19 549

1 018 972
263 857

1 018 972
262 563

755 115

756 409

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Zostatok fin.operácií

1 481 291
1 477 373
3 918

Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného rozpočtu
boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, kapitálové príjmy boli
tvorené dotáciami zo ŠR a iných verejných rozpočtov.

rok

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2010
2011
2012
2013
2014

1 342 737
1 410 142
1 400 353
1 434 446
1 481 291

1 326 560,05
1 358 231,29
1 401 239,60
1 483 489,77
1 490 420,96

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má stále výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovanej finančnej
čiastky na rok 2014 vo výške 420 000,-€ dosiahli skutočné príjmy čiastku 428 454,42€. Čo
predstavuje plnenie na 102,01%.
Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období:
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Skutočnosť
61 932,64
78 357,86
100 801,61
105 150,26
99 716,67

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň z pozemkov, ktorá v roku 2014 dosiahla výšku
58 719,53 €. Dane zo stavieb predstavovali čiastku 40 526,66 € a daň z bytov čiastku 470,48 €.
Rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľnosti na rok 2014 bol 103 478,-€ a dosiahnutá skutočnosť
99 716,67 €.
Daň
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Poplatok za
z pozemkov
komunálny
odpad
Skutočnosť
24 951,32
36 616,14
465,18
57 064,99
2010
Skutočnosť
34 918,39
42 984,55
454,92
52 461,48
2011
Skutočnosť
58 432,74
41 845,15
523,72
47 166,22
2012
Skutočnosť
59 455,90
45 216,12
478,24
50 257,54
2013
Skutočnosť
58 719,53
40 526,66
470,48
47 343,41
2014
Výnos poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2014 predstavoval čiastku
47 343,41 €. Náklady na efektívny zvoz a odvoz odpadu v obci za rok 2014 dosiahol skutočnosť 61
348,93 €. Obec dofinancovala program 3.12. Zvoz a odvoz odpadu v obci v roku 2014 čiastkou
14 005,52 €.
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
2010
2011
2012
2013
2014
Daň za psa
Za ne
výherné
hracie
automaty
Za
ubytovanie
Za
užívanie
VP

1 226,80
4 525,38

1 358,32
5 974

968,08
27,38

1 407,69
52,48

1 291,72
30,-

7 177,55

6 601,09

7 481,29

6 811,29

5 590,47

803,40

623

768,52

472

-

Výber ostatných daní bol v položkách daň za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
nižší oproti minulému roku. Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi:
2010
2011
2012
2013
2014
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť
skutočnosť skutočnosť
Nedaňové
179 497,96
167 360,44
197 081,72
231 285,86 194 103,82
príjmy
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ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov
Rozpočet po zmenách
Rok 2010
1 363 531
Rok 2011
1 344 011
Rok 2012
1 366 935
Rok 2013
1 431 722
Rok 2014
1 477 373

Skutočnosť
1 288 417,48
1 167 398,57
1 303 364,58
1 437 406,43
1 374 377, 47

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol skutočne čerpaný na 93,03 %.
Podprogram 2.1. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním
obyvateľstva s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Obvodného úradu v Čadci nastalo plnenie vo výške 114,99 %. Dotácia bola obci uhradená v plnej
výške.
Podprogram 2.2. Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany
prírody a krajiny bol rozpočet plnený na 136,86 %.Obec doplácala z vlastných finančných
prostriedkov čiastku 294,81€ k poskytnutým finančným prostriedkom z Obvodného úradu v Žiline
vo výške 39,14 €.
Podprogram 2.4.Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku
bol dotovaný z vlastných prostriedkov obce vo výške 1 570,72 €. Dotácia z Obvodného stavebného
úradu v Žiline činila čiastku 1 670,28 €. Rozpočet bol plnený na 108,25 %.
Podprogram 2.7.Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky bol plnený na 102,72%.
Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu
v Čadci pre rok 2014 vo výške 1 832,87 €. Obec financovala tento podprogram vlastnými
finančnými prostriedkami vo výške 131,11 €.
V položke podprogramu 2.8. prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov
a registra obyvateľov došlo k čerpaniu plánovaného rozpočtu na 124,19 %. Finančné prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu v Čadci na financovanie
preneseného výkonu boli 592,68 € navýšené o vlastné príjmy obce o 368,53-€.
Podprogram 2.9. Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany financovaný Obvodným
úradom v Čadci vo výške 241,27 € bol prefinancovaný v plnej výške. Obec nepoužila vlastné
finančné prostriedky na tento podprogram.
Podprogram 2.10. Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov bol rozpočet čerpaný
na 950,95 %. Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného
úradu v Žiline vo výške 40,48 € na jeden hrob. Obec dofinancovala tento podprogram čiastkou
126,39 €.
Podprogram 3.6. Miestny rozhlas. Finančné prostriedky na nákup materiálu a údržbu miestneho
rozhlasu prekročili čerpanie rozpočtu o 22,72%.
Podprogram 3.11. Evidencia stavu psov v obci. Plnenie rozpočtu v roku 2014 bolo 175,20 %
Navýšené finančné prostriedky boli použité na odchyt túlavých psov a zakúpenie známok na
evidenciu psov.
Podprogram 3.12. Zvoz a odvoz odpadu. Plnenie rozpočtu výdavkov na tento podprogram bol
navýšený na 121 %.
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet
Rok 2010
1 203 421
Rok 2011
738 833

Skutočnosť
780 639
170 679,05
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Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

658 848
639 949
1 000 542

277 936,65
275 189,96
243 727,28

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol čerpaný do výšky 24,36 %. Nezrealizovalo sa
viacero investičných akcií napr. nezrealizovalo sa rozšírenie miestneho rozhlasu za rozpočtovaných
4 000,-€, predĺženie káblového distribučného systému 500,-€, budovanie nových vodovodných sieti
pre rozvoj IBV a majetkovoprávne vysporiadanie Krupovský vŕšok za 6 830,-€, ochrana pred
požiarmi v sume 288 541,€, dom kultúry nezrealizoval sa projekt rekonštrukcie strechy a zateplenia
DK 9 525,86 € ,investičná výstavba bytového domu Štandard vo výške 400 763,39 €.
Pohľad kontrolóra na rozpočtovanie kapitálových výdavkov na rok 2014. Pri kapitálovom rozpočte
boli dva nosné programy a to : ochrana pred požiarmi nákup hasičskej cisterny a investičná bytová
výstavba bytového domu Štandard, ktoré tvorili dve tretiny kapitálového rozpočtu na rok 2014. Pri
prvom programe ochrana pred požiarmi došlo k predlžovaniu doby obstarávania, k
reálnemu nákupu došlo až v roku 2015 a z tohto dôvodu ostali kapitálové výdavky nevyužité. Pri
druhom nosnom programe výstavba bytového domu Štandard bola rozpočtovaná celá
predpokladaná čiastka na výstavbu bytového domu. Predpokladaný začiatok výstavby objektu bol
marec 2014 a jeho ukončenie december 2015. Skutočný začiatok realizácie výstavby bol august
2014. Z celkovej rozpočtovanej čiastky 437 513,-€ bolo čerpaných iba 36 749,61€. Bolo zrejmé, že
nemôže dôjsť k čerpaniu celého rozpočtovaného balíka finančných prostriedkov .Predovšetkým
tieto dve skutočnosti prispeli k tomu, že čerpanie kapitálového rozpočtu v roku 2014 bolo len vo
výške 24,36 %.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie
majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Finančné operácie za roky 2011-2014
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
2011
2012
2013
2014
Príjmové
143 237,80
42 807,28
96 209,97
204 028,35
finančné
operácie
Výdavkové
122 163,64
4 398,37
17 542,14
56 123,73
finančné
operácie
Príjmové finančné operácie v roku 2014 predstavovali zostatok finančných prostriedkov z roku
2013 vo výške 167 984,89 a úver od ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandard 210 vo výške
36 043,46 €.
Výdavkové finančné operácie sa použili na poskytnutú finančnú výpomoc vo výške 30 000,-€ firme
Vodohospodár Makov s.r.o. na výstavbu bytového domu Štandard 210, splácanie istín z úverov ŠFRB na bytový dom Čierne vo výške 4 809,16 € a od 15.11 2014 sa začal splácať úver zo ŠFRB
na výstavbu bytového domu Štandard 210 vo výške 1 314,57 € a päťročný investičný úver na
rekonštrukciu výdajne ŠJ bol zaplatený vo výške 15 000,-€, vrátenie finančnej zábezpeky na projekt
hasičov vo výške 5 000,-€.
Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
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schodok jej rozpočtu: podľa § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky / bežný
rozpočet/ a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky / kapitálový rozpočet/, súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Hospodárenie obce v roku 2014 dokumentuje nasledovná tabuľka:
V€
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
1 456 211
1 481291
Výdavky
1 445 195
1 477 373
Prebytok/schodok
11 016
3 918
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok
Rozpočet celkom
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok/schodok

255 764
990 468
-734 704

2 730 947
2 699 520
31 427

259 764
1 000 542
- 740 778

2 760 027
2 740 478
19 549

Čerpanie
1 490 420,96
1 374 377,47
116 043,49

16 569,01
243 727,28
- 227 158,27

1 506 989,97
1 618 104,75
- 111 114,78

Z prebytku rozpočtu bola vylúčená čiastka 5 523,-€ za neobsadené miesta v ZPS a vrátená na účet
MPSVR.
Čiastku 3 298,25 € obec vrátila na účet MPSVR za neobsadené miesta v útulku Makov č. 122
Nevyčerpané finančné prostriedky na voľby konané v roku 2014 boli vrátené.
Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva boli
prenesené na čerpanie v roku 2015.
Boli finančne usporiadané vzťahy voči štátnym fondom a voči právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom poskytnutým na základe VZN Obce Makov č. 8/2008.
Schodok rozpočtu vo výške 111 114,78 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Bilancia aktív a pasív
Rok 2008 bol medzníkom v účtovníctve obcí, nakoľko od 1.1.2008 začali mestá a obce akruálne
účtovať podľa metodiky Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor /IPSAS/.
Akruálne účtovníctvo je informačná sústava, ktorá zachytáva informácie o majetku, záväzkoch,
nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch v období, kedy vznikli t.j. v období, s ktorým časovo
a vecne súvisia. Je založené na akruálnom – časovom princípe. Subjekty verejnej správy teda vedú
účtovníctvo na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje na
hotovostnom systéme. V zásade to znamená, že prebytok a schodok rozpočtu a celého rozpočtového
hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových
príjmov a rozpočtových výdavkov na položkách v rozpočtovom hospodárení. Na druhej strane
závierka verejnej správy sa stáva zrozumiteľnejšia nakoľko sa priblížila postupom účtovania pre
podnikateľský sektor.
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Aktíva- ide o ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa
očakáva , že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov, pričom aktíva tvoria majetok
a iné aktíva.
- aktíva k 31.12.2014 sú v hodnote
6 229 794 €
Pasíva – ide o existujúce povinností, ktoré vznikli z minulých udalostí, pravdepodobne v budúcnosti
znížia ekonomické úžitky obce
- pasíva k 31.12.2014
6 229 794 €
Na strane 17 návrhu záverečného účtu na rok 2014 je prehľad aktív a pasív k 31.12.2014 a za
predchádzajúce obdobia. Konečné zostatky všetkých účtov vykázaných v súvahe k poslednému dňu
účtovného obdobia boli zhodné so začiatočnými stavmi všetkých účtov k prvému dňu
bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia a obsahové vymedzenie položiek účtovných
výkazov nadväzovalo na príslušné syntetické účty rámcovej účtovnej osnovy a analytické účty
uvedené v účtovnom rozvrhu. Účtovné výkazy boli v súlade s hlavnou knihou a obsahovali
náležitosti účtovnej závierky.
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej uzávierky predstavujú
sumu:
- k 31.12.2010 5 308 808
- k 31.12.2011 8 840 900
- k 31.12 2012 8 689 559
- k 31.12.2013 6 423 869
- k 31.12.2014 6 229 794
Bilancia pohľadávok a záväzkov.
Situácia vo vývoji pohľadávok sa oproti predchádzajúcemu roku zhoršila. Výška pohľadávok
v roku 2013 bola 45 900 €. V porovnaní s rokom 2013 v roku 2014 stúpli pohľadávky o 18 043 € to
jest o 39,30 %. Pohľadávky v roku 2014 predstavujú čiastku 63 943 €.€. Pohľadávky narástli
o 15 000, € za nezaplatený nájom za obecný les od firmy Vodohospodár s.r.o. Makov, dane za
ubytovanie a za služby poskytnuté v zariadení pre seniorov.
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 400 240 €. Celková výška záväzkov obce dosiahla
úroveň 36,2 % skutočných bežných príjmov za rok 2014. Výška evidovaných záväzkov oproti
minulému roku stúpla o 98 080 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.2012
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014

199 992,61
132 683,21
130 334,23
190 295,80
205 215,53

V roku 2014 došlo k zvýšeniu úverových záväzkov oproti minulému roku o úver zo ŠFRB vo výške
34 728,89 €.
Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2014
zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce boli alokované do 12 programov,
ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít /
prác, činností a dodávok/ má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný
pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí
merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni
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percentuálneho vyjadrenia plnenia či neplnenia čerpania finančných prostriedkov a plánovaných
merateľných ukazovateľov.
ZÁVER
Záverečný účet obce patrí medzi zásadné dokumenty. Jeho cieľom je podrobne informovať
o hospodárení obce za uplynulý rok. Okrem hodnotiacej funkcie sa má stať zároveň východiskom
budúcich rozhodnutí orgánov obce, zvlášť v oblasti rozpočtu, financií a nakladania s majetkom
obce. Zverejnením s možnosťou pripomienkovania sa zároveň účet následne stáva nástrojom
komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2014 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2014 bola v súlade s § 9, ods.
5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom.
V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná
kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Makov za rok 2014 výrokom „Celoročne hospodárenie obce Makov za rok 2014 schvaľuje
bez výhrad“.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
p. Martin Pavlík, starosta obce - pred schválením záverečného účtu požiadal p. Martin Pavlík,
starosta obce Ing. Irenu Valičkovú, účtovníčku a rozpočtárku OÚ objasniť situáciu s údajným
vzatím úveru, ohľadom ktorého bol na predošlom zasadnutí OZ interpelovaný.
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka OÚ – v roku 2012 sa Obec Makov zapojila s Obcou
z ČR Hutisko – Solanec v rámci projektu na zakúpenie hasičskej cisterny. Z toho dôvodu požiadala
obec o preklenovací úver vo výške 235 000 €. Začalo sa verejné obstarávanie na hasičskú cisternu
a v1. kole sme neuspeli. V 2. kole bol iba jeden uchádzač a ústredný orgán verejné obstarávanie
zrušil, v 3. kole sa hasičská cisterna vysúťažila za sumu 204 600 € s DPH a bolo obecným
zastupiteľstvom schválené prerozdelenie úveru na hasičskú cisternu so sumou 204 640 € a 30 000 €
na finančnú výpomoc pre spoločnosť Vodohospodár Makov spol. s r.o. za účelom financovania
výstavby bytového domu v školskom areáli z dôvodu, že Vodohospodár Makov spol.s r.o. by úver
nemusel dostať a ak aj áno, tak s podstatne vyššou úrokovou sadzbou ako obec. Napokon sa daný
úver vo výške 30 000 € ani nezobral, keďže to obecné zastupiteľstvo neschválilo a zmluva sa
zrušila.
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – podľa jej názoru bolo zbytočné úver prerozdeľovať, boli
s tým spojené aj zbytočné poplatky)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, k záverečnému účtu Obce
Makov za rok 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 61/2015 bolo prijaté.

9. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE MAKOV ZA ROK 2014
- Rozpočet obce pre rok 2014
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
- Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Finančné usporiadanie vzťahov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014
- Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Hodnotenie plnenia programov obce
- Návrh uznesenia
Záverečný účet Obce Makov za rok 2014, ktorý tvorí prílohu zápisnice, predložila Ing. Irena
Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – v príjmoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,
bod 8 je rozpočet pre rok 2014 vo výške 8 798 € a skutočnosť k 31.12.2014 je 39 743 €, čo je
451,76 % - né plnenie. Prečo je tam taký rozdiel?
(Ing. Irena Valičková – nakoľko došlo k zrušeniu základnej školy a materskej školy a následne k ich
zlúčeniu, finančné prostriedky, ktoré im zostali na účte, museli zaslať obci
a potom sa im preposlali naspäť, táto transakcia je uvedená aj vo
výdavkovej časti)
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V bežných výdavkoch stále figuruje ŠJ – školská jedáleň, žiada opraviť na VŠJ – výdajnú školskú
jedáleň. Rozpočet pre túto položku je 33 593,12 € - ide o réžiu za stravu?
(Ing. Irena Valičková – áno, je to réžia za stravu, v ktorej sú zahrnuté mzdy, odvody, elektrika, plyn
a pod. V príjmovej časti je to zahrnuté v položke pri strave v zariadení pre
seniorov, vo výdavkoch ide celkovo o sumu 32 000 €)
Bežné výdavky na odpad sú vo výške 61 348,93 € a príjmy 47 343,41 €. Žiada, aby niekto pripravil
prehľad príjmov a výdavkov podľa jednotlivých skupín obyvateľstva, tento prehľad bude potrebný
i pri schvaľovaní nového VZN na konci roka. Do schválenia je na vypracovanie dostatočný časový
priestor. Nechce, aby občania doplácali na rekreantov.
Žiada zrušiť depozičné účty, zbytočne sa uhrádzajú poplatky.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – kde sú náklady na colnicu?
(Ing. Irena Valičková – v položke Správa CHP na str. 9 vo výške 2 100,02 €, sú v tom zarátané
náklady na elektrickú energiu, znalecký posudok, čiastočné poistenie, chodí
sa k vodárni, tiež odkúpenie pozemku – popri ceste zelené pásy)
Z čoho pozostáva finančný majetok? Je tam suma 267 235 €, nechápe systém financovania obce,
prečo sa berie vysoký úver, keď obec prostriedky má na účte.
(Ing. Irena Valičková – táto suma bola na účte k 31.12.2014, avšak v čase, keď bolo potrebné
zaplatiť hasičskú cisternu, sme mali na účte málo peňazí, preto obec musela
v tom čase zobrať preklenovací úver, schválený ešte v roku 2012.)
O čo ide v zúčtovaní medzi subjektmi verejnej správy?
(Ing. Irena Valičková – ide o peniaze z dotácie na prenesený výkon štátnej správy a originálne
kompetencie medzi MŠ a Obcou Makov a ZŠ a Obcou Makov)
Čo je zahrnuté v časovom rozlíšení výnosov?
(Ing. Irena Valičková – realizoval sa napr. projekt rekonštrukcie školských budov a postupne sa
odpisujú budovy , na ktoré sme dostali finančné prostriedky a to ide
do výnosov budúcich období)
Aký je v súčasnosti stav bankových účtov obce?
(Ing. Irena Valičková – k 31.05.2015 je stav na bežnom účte 208 035,39 €, na dotačnom účte
Útulku 3 669,89 €, na účte Enviromentálneho fondu 4 934,04 €, na
depozičnom účte OÚ 3 306,73 €, na dotačnom účte ZpS 36 873,22 €, na
príjmovom účte ZpS 76 844,08 €, na stravovacom účte ZpS 11 006 €, na
dôchodkovom účte ZpS 60,09€, na depozičnom účte ZpS 62,74€)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – na činnosť záujmových spolkov dostali dotáciu všetky
spolky, iba bývalý Zväzarm má v rozpočte 0 €. Prečo?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nedodržali podmienky zmluvy – nevyúčtovali dotáciu za predošlé
obdobie)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v celkovom hodnotení je schodok 111 000 €, z čoho vznikol
tento schodok?
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – pri schvaľovaní programového rozpočtu
schvaľujeme rozpočet aj s finančnými operáciami, záverečný účet je bez
týchto finančných operácií.)
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie Obce Makov bez výhrad.
B/ s ch v a ľ u j e
usporiadanie schodku hospodárenia v sume 111 114,78 €, zisteného podľa ustanovenia §10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 62/2015 bolo prijaté.
10. POVERENIE STAROSTU OBCE, p. MARTINA
KOMPETENCIÍ ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE MAKOV

PAVLÍKA

VÝKONOM

Na návrh poslanca OZ, Ing. Mariána Masnicu, predložil starosta obce, p. Martin Pavlík, písomné
poverenie výkonom kompetencií zástupcu starostu obce. Uvedené poverenie je zverejnené aj na
webovej stránke obce:
„MARTIN PAVLÍK, starosta obce Makov
v zmysle § 13b, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov poverujem
JOZEFA PAVLÍKA, poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove
výkonom kompetencií zástupcu starostu obce Makov.
Zástupca starostu obce zastupuje starostu na základe § 13b, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a predpisov, s účinnosťou od 01.01.2015, v nasledovnom rozsahu:
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1.

Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:
- vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu podľa
§ 13, ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- rozhoduje vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec
činností uvedených ustanovení v tomto poverení,
pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou
- zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu
- neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta
- v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovaním starostu od
momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať
funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi
vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne
vykonávať svoju funkciu.

2.

Počas prítomnosti starostu obce:
- organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva, pripravuje zasadnutie obecného
zastupiteľstva
- spracováva návrh uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- koordinuje, organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
zostavuje ich plán činnosti, utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje
a kontroluje prerokovávanie a riešenie návrhov komisií, podnetov a pripomienok,
spoločne s predsedami komisií, poskytuje poslancom a členom komisií informácie
pre plnenie ich úloh
- v spolupráci so starostom obce rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh z uznesení
obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov,
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zamestnancov obce
- zostavuje v spolupráci s hlavným kontrolórom obce plán kontrolnej činnosti a priamo riadi činnosť
hlavného kontrolóra, koordinuje prejednanie záznamov a správ o kontrole, dbá na to, aby štatutárne
orgány kontrolovaných subjektov predložili v termínoch prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolnou činnosťou a najmä predložili správy o plnení prijatých opatrení
- kontroluje nakladanie s obecným majetkom
- plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva a podľa osobitného písomného poverenia
- schvaľuje texty zápisov do obecnej kroniky
- podpisuje dovolenku starostovi obce, cestovné príkazy a platové dekréty starostu obce
- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce
- zúčastňuje sa na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
- zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou
- organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na
území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie.

Odmena za prácu zástupcu starostu obce bude vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne Obe Makov v zmysle
Zásad odmeňovania zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove.
V Makove, dňa 30.12.2014

Martin Pavlík
starosta obce“

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu nepristúpilo, uznesenie nebolo prijaté
žiadne.
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11. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV MAKOV č. 62
O dôvodoch úpravy navrhnutého VZN, ktoré spracovala Mgr. Stanislava Kupšová, sociálna
pracovníčka zariadenia pre seniorov a je prílohou zápisnice, informoval p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a ekonomicky oprávnenými nákladmi (EON)
v Zariadení pre seniorov Makov je nepostačujúci na pokrytie výdavkov.
Navrhujeme navýšenie úhrady na ubytovaní z dôvodu pokrytia výdavkov na prevádzku Zariadenia
pre seniorov Makov.
Mesačná sadzba za užívanie obytnej miestnosti na prijímateľa sociálnej služby:
Užívanie obytnej miestnosti
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

Mesačná sadzba (súčasná)
132,00 €
75,00 €
65,00 €

Mesačná sadzba (navýšená)
148,00 €
91,00 €
81,00 €

Výška EON Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 v prepočte na mesiac a na jedného prijímateľa
sociálnej služby predstavovala v roku 2014 sumu 554,00 €.
V roku 2014 predstavovala najnižšia úhrada (služby , strava a réžia) za poskytované sociálne
služby sumu 228,99 € a najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavovala sumu
314,94 €. V súčasnosti vzniká 7 prijímateľom sociálnej služby nedoplatok za ktorých doplácajú
rodinní príbuzní.
V súlade s uvedeným návrhom navýšenia úhrady za poskytované sociálne služby na ubytovaní by
najnižšia úhrada za poskytované sociálne služby pri 10% navýšení predstavovala sumu 244,99 € a
najvyššia úhrada za poskytované sociálne služby predstavovala sumu 330,94 €. Po 5% navýšení by
vznikol nedoplatok 17 prijímateľom sociálnej služby a pri 10% navýšení by vznikol nedoplatok 20
prijímateľom sociálnej služby.
Navýšenie úhrady na ubytovaní prinesie celkový príjem vo výške 9792 € ročne. Prijímateľ
sociálnej služby uhradí za mesiac o 16,00 € viac.
Mesačná úhrada prijímateľa sociálnej služby a celkový príjem po navýšení úhrad sú prepočítané na
počet - 51 prijímateľov sociálnej služby.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby za
rok 2013:
Mesačné EON na rok 2013 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú sumu: 525,00 €
Príjmy za sociálne služby:
- priemerná mesačná úhrada za služby za rok 2014 (bez stravy a réžie) predstavuje sumu:157,33 €
- poskytnutá dotácia z MPSVaR na jedného prijímateľa sociálnej služby: 320,00 €
Rozdiel: 47,67 €
Dotácia poskytnutá z MPSVaR vo výške 320,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby +
priemerná mesačná úhrada za služby od prijímateľa sociálnej služby vo výške 157,33 € nie sú
dostačujúce na pokrytie EON, mesačné chýba 47,67 € na jedného prijímateľa sociálnej služby.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby za
rok 2014:
Mesačné EON na rok 2014 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú sumu: 554,00 €
Príjmy za sociálne služby:
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- priemerná mesačná úhrada za služby za rok 2014 (bez stravy a réžie) predstavuje sumu:157,33 €
- poskytnutá dotácia z MPSVaR na jedného prijímateľa sociálnej služby:320,00 €
Rozdiel: 76,67 €
Dotácia poskytnutá z MPSVaR vo výške 320,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby +
priemerná mesačná úhrada za služby od prijímateľa sociálnej služby vo výške 157,33 € nie sú
dostačujúce na pokrytie EON, mesačné chýba 76,67 € na jedného prijímateľa sociálnej služby.
Rozdiel medzi príjmami za sociálne služby a (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby za
rok 2015 po navýšení:
Mesačné EON na rok 2014 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú sumu: 554,00 €
Príjmy za sociálne služby:
- priemerná mesačná úhrada za služby za rok 2014 (bez stravy) predstavuje sumu: 173,33 €
- poskytnutá dotácia z MPSVaR na jedného prijímateľa sociálnej služby: 320,00 €
Rozdiel: 60,67 €
Dotácia poskytnutá z MPSVaR vo výške 320,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby +
priemerná navýšená mesačná úhrada za služby od prijímateľa sociálnej služby vo výške 173,33 €
nie sú dostačujúce na pokrytie EON, mesačné chýba 60,67 € na jedného prijímateľa sociálnej
služby.
Úhrada za poskytované sociálne služby v ZpS Makov na jedného prijímateľa sociálnej služby:
a) Odborné činnosti:
b) Obslužné činnosti:
1. Strava: (2,49 €- na jeden deň x31 dni – počet dní odobratej stravy)
2. Réžia: (0,50 € - na jeden deň x 31 dní – počet dní odobratej stravy)
3. Ubytovanie: (dvojlôžková izba)
4. Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 2,30 na jeden deň x 31 dní – počet dní)
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

0,00 €
77,19 €
15,50 €
75,00 €
71,30 €
0,00 €

Úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 238,99 € mesačne na jedného prijímateľa
sociálnej služby.
Úhrada za poskytované sociálne služby v ZpS Makov na jedného prijímateľa sociálnej služby po
navýšení:
a) Odborné činnosti:

0,00 €

b) Obslužné činnosti:
1. Strava: (2,49 €- na jeden deň x31 dni – počet dní odobratej stravy)
2. Réžia: (0,50 € - na jeden deň x 31 dní – počet dní odobratej stravy)
3. Ubytovanie: (dvojlôžková izba navýšenie o 16,00 €)
4. Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 2,30 na jeden deň x 31 dní – počet dní)
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

77,19 €
15,50 €
91,00 €
71,30 €
0,00 €

Úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 254,99 € mesačne na jedného prijímateľa
sociálnej služby.
28

Prehľad úhrad za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti
ŽSK:
ZPS a DSS Vysoká nad Kysucou:
a) Odborné činnosti:
b) Obslužné činnosti:
1. Strava:
2. Ubytovanie:
3. Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 2,38 na jeden deň x 31 dní – počet dní)
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

0,00 €
163,00 €
86,00 €
22,00 €
0,00 €

Priemerná úhrada za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 271,00 € mesačne na jedného
prijímateľa sociálnej služby.
ZPS a DSS Park Hviezdoslavova Čadca:
Priemerná úhrada v ZPS za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca: 263,00 €
Priemerná úhrada v DSS za poskytované sociálne služby predstavuje sumu cca: 275,00 €
Zariadenie pre seniorov Jesienka, Bytča:
a) Odborné činnosti:
0,00 €
b) Obslužné činnosti:
1. Strava: (4,80 € s réžiou - na jeden deň x31 dni – počet dní odobratej stravy)
2. Ubytovanie: (4,00 € x 31 dní)
3. Upratovanie, pranie, žehlenie... (IV. stupeň: 3,20 na jeden deň x 31 dní – počet dní)
c) Ďalšie činnosti: (fixná suma)

148,80 €
124,00 €
99,20 €
0,00 €

Priemerná úhrada v ZPS Jesienka za poskytované sociálne služby predstavuje sumu 372,00 €
mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10:
p. Martin Pavlík, starosta obce – klientov o zvyšovaní už uzrozumeli. Dôležité je, aby klienti boli
nami vypočúvaní, majú vytvorený aj svoj výbor.
Máme záujem zlepšiť im štandard v zariadení, je to tam neodvetrané, je tam potrebné investovať do
množstva vecí. Chceme, aby zariadenie pre seniorov bolo pre ľudí atraktívne.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – aká je súčasná obsadenosť Zariadenia pre seniorov
Makov?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – obsadenosť je 100% - ná, t. j. v zariadení máme 53 klientov
a evidujeme 5 ďalších žiadostí)
Čo sa týka doplatkov od klientov, ako sa v praxi riešia prípady, keď nemajú klienti z dôchodkov
dosť prostriedkov na úhradu?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pohľadávka v zariadení je toho času evidovaná iba voči
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jednému klientovi)
Podotýka, že určité prostriedky – získané odpisy zo zariadenia pre seniorov musia byť
naakumulované, finančné prostriedky musíme mať k dispozícii predsa každý rok.
Žiada, aby do budúcna pri zmene všeobecne záväzných nariadení, boli v návrhu zmeny zvýraznené.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nie je proti zvýšeniu úhrady v zariadení pre seniorov, sú tu ale
zásadné nezrovnalosti. Chce vedieť, na čo konkrétne potrebujú peniaze.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – na kapitálové výdavky - investície do zariadenia pre
seniorov, ako je napríklad výťah, sociálne zariadenia,
k zútulneniu zariadenia. Podľa vykonaných kontrol by
mali spĺňať podmienky aj priestory pre klientov, treba
realizovať a vylepšiť štandard seniorov.
Ak chceme v zariadení stavať nákladný výťah, vieme, koľko nás to bude stáť finančných
prostriedkov? To je jedna rovina problému. Nie sú v návrhu zakalkulované peniaze na výdajnú
školskú jedáleň (cca 34 000 €), tabuľky preukazujú, že polovica klientov nebude schopná úhrady
splácať.
Spracovateľ návrhu vyčíslil ekonomicky oprávnené náklady a ukazujú rozdiel medzi príjmami
a nákladmi, pričom sme v mínuse, ale v ekonomicky oprávnených nákladoch sú aj odpisy.
Zlúčenie kuchýň zariadenia pre seniorov a školskej jedálne sme realizovali, aby sa zefektívnila
výroba, príprava a výdaj jedál ZpS, aj školských subjektov, školu až tak ekonomicky oprávnené
náklady nezaujímali.
V podstate ideme zvyšovať, ale peniaze ( 30 000 €) nám zostávajú, zamestnancom ZpS, ktorí sa
o klientov starajú, treba zvýšiť mzdu. Nie je správne, aby klient mal dôchodok 450 €
a zamestnanec, ktorý ho opatruje mzdu 350 € v čistom. Použitie peňazí treba vyriešiť, nájsť
kompromis medzi kapitálovými výdavkami a mzdovými nákladmi.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – všetkým zamestnancom zvýšili mzdu o 20 € mesačne.
Aby však mohol zvyšovať mzdy, musí objektívne zistiť,
ako si zamestnanec plní povinnosti. Podotýka, že starosta
má veľké sociálne cítenie, treba tomu ešte nechať čas.)
Keďže chcú realizovať v zariadení investície, treba stavebné povolenia a projekty. Je tam
spracovaný projekt na rekonštrukciu sociálnych zariadení v podkroví a na nadstavbu, resp.
predĺženie súčasného výťahu až na horné poschodia., ale bez nákladného výťahu. Je pravdou, že
pribúdajú imobilní klienti, výťah je potrebný, ale nákladný je na zváženie. Výťah je pre klientov
plne postačujúci, zariadenie pre seniorov nie je predsa nemocnica, ani nikdy nebude.
Pokiaľ ide o zvýšenie miezd zamestnancom, tých 20 € predstavuje sumu cez stravné lístky.
Vyhlasuje, že majú pravdu, že niekto sa v práci cíti nedocenený, nie každý k práci pristupuje
rovnako, je na nich, ako sa s tým vyrovnajú, ako bývalý starosta to riešil odmenami.
Súhlasí so zvýšením úhrady, ale treba pripraviť aj nejakú analýzu a treba pristupovať k tomu citlivo,
podľa prepočtu by to bolo až o 10%.
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – podľa nej je mŕtvemu človeku jedno, ako ho znesú,
nákladný výťah v zariadení by nemusel byť.
Ak by poplatok v zariadení mal byť zvýšený, treba prostriedky účelovo viazať na konkrétnu
investíciu. Konštatuje, že niektorí klienti sa rekonštrukcie ani vôbec nedožijú.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – v podstate keby sme dospeli k záveru, že zvýšením dôjde
k modernizácii, súhlasil by. Nepredpokladajú medzi klientmi nejakú revolúciu, aby nám klienti
potom neodišli? A možno to budú seniori brať ako zveľadenie ich domu.
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(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – s klientmi už komunikovali, nikto nevzniesol žiadnu
námietku)
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – peniaze z odpisov sú naozaj kumulované, aj z
bytového domu v Čiernom 17, treba ich ale kumulovať na účet, aby sa niekde nestratili.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – je zaujímavé, že sa vytvára rezerva na odpisy iba v budove
zariadenia pre seniorov a bytového domu Makov-Čierne 17, u
ostatných budov sa nevytvára rezerva na odpisy. Ak túto
disproporciu súčasné vedenie v budúcnosti odstráni, zaslúži si
pochvalu.)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – návrh zvýšenia úhrady je spracovaný na zvýšenie o 5%, aj
o 10%, čo je ekonomicky racionálnejšie.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – upozorňuje, že v návrhu VZN sú malé administratívne chyby,
treba to dať do súladu, napr. v Záverečných ustanoveniach je názov komisie iný a pod.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – uvedomuje si, že schvaľovanie zmien vo VZN po roku je
problematické, ale predsa, nedá sa úhrada zvyšovať postupne? Napríklad teraz o 5 %, potom po
roku opäť o 5%?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – majú plány, chcú zariadenie modernizovať, navrhuje
zvýšenie o 10%)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – koľko klientov pri zvýšení úhrady o 5% pôjde do mínusu?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – pri zvýšení o 5% sa to bude dotýkať 17 klientov, pri
zvýšení o 10% 20 klientov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
navýšenie úhrady na ubytovaní v Zariadení pre seniorov Makov o 5%.
B/ S ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení
pre seniorov Makov č. 62.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

Katarína Lučanová

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík, Anna Zajacová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 63/2015 bolo prijaté.
Za pôvodný návrh uznesenia, aby navýšenie úhrady na ubytovaní v Zariadení pre seniorov Makov
bolo o 10%, poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík

Proti :

Katarína Lučanová, Mgr. Janka Petrovičová,
Ing. Alena Šupčíková, Anna Zajacová

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia nebol schválený.

12. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
12/A Projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov“ - Vysporiadanie
chodníka k cintorínu do vlastníctva Obce Makov
K bodu poskytla informácie Bc. Stanislav Gregušová, zamestnankyňa OÚ.
Obec Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 v roku 2012 realizovala stavbu „Revitalizácia
verejných priestranstiev centra obce Makov“. V jej rámci boli zatvorené zmluvy s jednotlivými
vlastníkmi pozemkov, ku ktorým Obec Makov nemala vlastnícke ani žiadne iné práva.
Jedných zo stavebných objektov je stavebný objekt SO 11 – Výstavba chodníka k cintorínu popri
medzinárodnej ceste 1/18.
Obec Makov sa v zmluvách o budúcich kúpnych zmluvách, ktoré má uzatvorené so spoluvlastníkmi
dotknutých pozemkov, zaviazala po ukončení projektu od nich odkúpiť stavbou zasiahnuté časti
pozemkov. Obec Makov v roku 2013 uzavrela s vlastníkmi kúpne zmluvy v zmysle geometrického
plánu č. 50/2009 a zaslala ich na zápis do katastra nehnuteľností.
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Nakoľko však počas rokov 2009 – 2013 nastali zmeny v číslovaní dotknutých pozemkov (firma
COOP Jednota Čadca spot. družstvo si vysporiadala pozemok pod parkoviskom vedľa RD č. 154
MUDr. Štefana Bajcára), Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor vkladové konanie prerušil
a vyzval Obec Makov, aby si dala vypracovať nový geometrický plán, ktorý by zodpovedal
skutkovému stavbu. Nakoľko toto Obec Makov nesplnila v stanovenom termíne, Okresný úrad
Čadca, katastrálny odbor vkladové konanie zastavil.
Obec Makov si v roku 2014 objednala vyhotovenie nových geometrických plánov u firmy
GEODÉZIA ČADCA s. r. o., Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761. Po ich
vyhotovení boli zaslané na Slovenský pozemkový fond, ktorý sme požiadali o vydanie súhlasu s ich
zápisom.
V súčasnosti, nakoľko kúpne zmluvy z rokov 2012 a ich dodatky z roku 2013 sú neplatné z dôvodu
iného číslovania a úpravy výmery dotknutých pozemkov, je potrebné zrušiť uznesenia č. 131/2012
zo dňa 10. 10. 2012 a č. 178/2012 zo dňa 06. 12. 2012, ktorými bolo schválené odkúpenie
pozemkov pod chodníkom a treba opätovne schváliť odkúpenie pozemkov v zmysle nových
geometrických plánov nasledovne:
a) pozemok CKN 122/3 Ostatné plochy o výmere 163 m2, ktorý pozemok bol vytvorený
geometrickým plánom geometrickým plánom č. 35a/2014 firmy GEODÉZIA ČADCA s. r. o.,
Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa 30.06.2014, úradne overeného Ing.
Teréziou Targošovou dňa 06. 08. 2014 pod číslom 777/2014 ako diel č. 1 o výmere 163 m2
pozemku EKN 185 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4564 m2 vedenom na LV č. 9023
v intraviláne k. ú. Makov od:
1. Emília Holáková, rod. Slončíková, trvale bytom Makov 232, 023 56 Makov, ktorá vlastní
pod B3 spoluvlastnícky podiel 9/20, čo činí 73,35 m2 x 3,32 €/m2 = 243,52 €
2. Milan Moravčík, rod. Moravčík, trvale bytom Makov 176, 023 56 Makov, ktorý vlastní pod
B2 spoluvlastnícky podiel 1/40, čo činí 4,08 m2 x 3,32 €/m2 = 13,55 € a pod B5
spoluvlastnícky podiel 1/40, čo činí 4,08 m2 x 3,32 €/m2 = 13,55 €.
b) pozemok CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, ktorý pozemok bol
vytvorený geometrickým plánom č. 35b/2014 firmy GEODÉZIA ČADCA s. r. o., Vyšný koniec
216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa 30.06.2014, úradne overeného Ing. Teréziou
Targošovou dňa 04. 08. 2014 pod číslom 778/2014 ako diel č. 1 o výmere 273 m2 pozemku
EKN 4/1 Trvalé trávne porasty o výmere 4173 m2 vedenom na LV č. 8987 v intraviláne k. ú.
Makov od:
1. Mária Záhumenská, rod. Masnicová, trvale bytom Makov 271, 023 56 Makov, ktorá vlastní
pod B10 spoluvlastnícky podiel 1/64, čo činí 4,27 m2 x 3,32 €/m2 = 14,18 €.
2. Ľudmila Kubincová, rod. Pavlíková, trvale bytom Makov 205, 023 56 Makov, ktorá
vlastník pod B12 spoluvlastnícky podiel 1/40, čo činí 6,83 m2 x 3,32 €/m2 = 22,68 €.
3. Paulína Suranová, rod. Šimeková, predtým Kučavíková, trvale bytom Makov 50, 023 56
Makov, ktorá vlastník pod B15 spoluvlastnícky podiel 1/20, čo činí 13,65 m2 x 3,32 €/m2 =
45,32 € a pod B16 spoluvlastnícky podiel 1/20, čo činí 13,65 m2 x 3,32 €/m2 = 45,32 €.
4. Anna Pešatová, rod. Valičková, trvale bytom Makov 213, 023 56 Makov, ktorá vlastník pod
B17 spoluvlastnícky podiel 5/126, čo činí 10,83 m2 x 3,32 €/m2 = 35,96 €.
5. Ing. Stanislav Kubinec, rod. Kubinec, trvale bytom Makov 163, 023 56 Makov, ktorý
vlastník pod B18 spoluvlastnícky podiel 1/60, čo činí 4,55 m2 x 3,32 €/m2 = 15,11 € a pod
B20 spoluvlastnícky podiel 1/60, čo činí 4,55 m2 x 3,32 €/m2 = 15,11 €.
6. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, trvale bytom Makov 242, 023 56 Makov, ktorý vlastník pod
B23 spoluvlastnícky podiel 1/60, čo činí 4,55 m2 x 3,32 €/m2 = 15,11 €.
7. Anna Kuderavá, rod. Pavelková, trvale bytom Makov 230, 023 56 Makov, ktorá vlastník
pod B24 spoluvlastnícky podiel 37/756, čo činí 13,36 m2 x 3,32 €/m2 = 44,36 €
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8. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, trvale bytom Nesluša 845, 023 41 Nesluša, ktorý vlastník pod
B25 spoluvlastnícky podiel 5/126, čo činí 10,83 m2 x 3,32 €/m2 = 35,96 €.
9. Karola Masnicová, rod. Krupová, trvale bytom Makov 246, 023 56 Makov, ktorá vlastník
pod B27 spoluvlastnícky podiel 1/64, čo činí 4,27 m2 x 3,32 €/m2 = 14,18 €.
10. Anton Masnica, rod. Masnica, trvale bytom Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca, ktorý vlastní
pod B28 spoluvlastnícky podiel 1/64, čo činí 4,27 m2 x 3,32 €/m2 = 14,18 €.
11. Irena Gregušová, rod. Masnicová, trvale bytom Ľ. Štúra 193/20, 018 51 Nová Dubnica,
ktorá vlastní pod B29 spoluvlastnícky podiel 1/64, čo činí 4,27 m2 x 3,32 €/m2 = 14,18 €.
12. Stanislav Pavlík, rod. Pavlík, trvale bytom Potok 27, 023 56 Makov, ktorý vlastní pod B30
spoluvlastnícky podiel 1/40, čo činí 6,83 m2 x 3,32 €/m2 = 22,68 €.
c) pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 35c/2014 firmy GEODÉZIA ČADCA s. r. o.,
Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa 30. 06. 2014, úradne overeného Ing.
Teréziou Targošovou dňa 04. 08. 2014 pod číslom 776/2014:
- ako diel č. 1 o výmere 10 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 195/1 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10 m2 v podiele 1/1,
- ako diel č. 2 o výmere 17 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 198/1 Trvalé trávne
porasty o výmere 17 m2 v podiele 1/1
od COOP Jednota Čadca, spotrebného družstva, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947.
Kúpna cena bola v roku 2012 bola 3,32 €/1 m2, ktorá sa využíva aj v súčasnosti pre účel výkupu
pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi. Preto navrhujeme, aby sa kúpna cena
nemenila.
Obec Makov by uhradila aj správny poplatok za vkladové konanie, ktorý predstavuje 66 € za jednu
kúpnu zmluvu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 12/A:
Ing. Mariána Masnica, poslanec OZ – ako bývalý starosta doplnil a objasnil uvedenú problematiku.
Je nevyhnutné majetkoprávne vysporiadať uvedené pozemky pod chodníkom k cintorínu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ r u š í
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Makove č. 131/2012 zo dňa 10. 10. 2012 a uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 178/2012 zo dňa 06. 12. 2012.
B/ S ch v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy o výmere 163 m2,
ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom geometrickým plánom č. 35a/2014 firmy
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GEODÉZIA ČADCA s. r. o., Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa
30.06.2014, úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 06. 08. 2014 pod číslom 777/2014
ako diel č. 1 o výmere 163 m2 pozemku EKN 185 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4564 m2
vedenom na LV č. 9023 v intraviláne k. ú. Makov nasledovne:
1. predávajúca Emília Holáková, rod. Slončíková, nar. 06. 05. 1966, trvale bytom Makov 232, 023
56 Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy
o výmere 163 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B3 spoluvlastníckym podielom 9/20, čo
predstavuje 73,35 m2.
2. predávajúci Milan Moravčík, rod. Moravčík, nar. 09. 05. 1962, trvale bytom Makov 176, 023 56
Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy
o výmere 163 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B2 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo
predstavuje 4,08 m2 a pod B5 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo predstavuje 4,08 m2.
Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom odkupuje od:
-

-

predávajúcej Emílie Holákovej, rod. Slončíkovej, nar. 06.05.1966, trvale bytom Makov 232,
023 56 Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy o výmere 163 m2
v k. ú. Makov pod B3 spoluvlastníckym podielom 9/20, čo predstavuje 73,35 m2.
predávajúceho Milana Moravčíka, rod. Moravčíka, nar. 09. 05. 1962, trvale bytom Makov 176,
023 56 Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy o výmere 163 m2
v k. ú. Makov pod B2 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo predstavuje 4,08 m2 a pod B5
spoluvlastníckym podielom 1/40, čo predstavuje 4,08 m2.

Kúpna cena odkupovaných spoluvlastníckych podielov pozemku CKN 122/3 Ostatné plochy
o výmere 163 m2 predstavuje 3,32 €/1 m2.
Kupujúca Obec Makov bude zároveň znášať na vlastné náklady:
- náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností v sume 66 €,
- náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej
zmluve.
C/ S ch v a ľ u j e
odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 35b/2014 firmy
GEODÉZIA ČADCA s. r. o., Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa
30.06.2014, úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 04. 08. 2014 pod číslom 778/2014 ako
diel č. 1 o výmere 273 m2 pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty o výmere 4173 m2 vedenom na
LV č. 8987 v intraviláne k. ú. Makov nasledovne:
Predávajúci:
1.

2.

Mária Záhumenská, rod. Masnicová, nar. 21. 08. 1948, trvale bytom Makov 271, 023 56
Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom
1/64, čo predstavuje 4,27 m2.
Ľudmila Kubincová, rod. Pavlíková, nar. 13. 02. 1938, trvale bytom Makov 205, 023 56
Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom
1/40, čo predstavuje 6,83 m2.
3. Paulína Suranová, rod. Šimeková, predtým Kučavíková, nar. 01. 04. 1929, trvale bytom Makov
50, 023 56 Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym
podielom 1/20, čo predstavuje 13,65 m2 a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo
predstavuje 13,65 m2.
4. Anna Pešatová, rod. Valičková, nar. 03. 08. 1929, trvale bytom Makov 213, 023 56 Makov
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo
predstavuje 10,83 m2.
5. Ing. Stanislav Kubinec, rod. Kubinec, nar. 30. 11. 1965, trvale bytom Makov 163, 023 56
Makov týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B18 spoluvlastníckym podielom
1/60, čo predstavuje 4,55 m2 a pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 4,55
m2 .
6. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. 14. 09. 1938, trvale bytom Makov 242, 023 56 Makov týmto
odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo
predstavuje 4,55 m2.
7. Anna Kuderavá, rod. Pavelková, nar. 05. 06. 1944, trvale bytom Makov 230, 023 56 Makov
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 37/756, čo
predstavuje 13,36 m2.
8. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. 04. 05. 1962, trvale bytom Nesluša 845, 023 41 Nesluša
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo
predstavuje 10,83 m2.
9. Karola Masnicová, rod. Krupová, nar. 04. 02. 1942, trvale bytom Makov 246, 023 56 Makov
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo
predstavuje 4,27 m2.
10. Anton Masnica, rod. Masnica, nar. 26. 09. 1951, trvale bytom Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca
týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo
predstavuje 4,27 m2.
11. Irena Gregušová, rod. Masnicová, nar. 19. 04. 1936, trvale bytom Ľ. Štúra 193/20, 018 51
Nová Dubnica týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym
podielom 1/64, čo predstavuje 4,27 m2.
12. Stanislav Pavlík, rod. Pavlík, nar. 03. 07. 1947, trvale bytom Potok 27, 023 56 Makov týmto
odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo
predstavuje 6,83 m2.
Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom odkupuje od predávajúcich:
1.

Mária Záhumenská, rod. Masnicová, nar. 21. 08. 1948, trvale bytom Makov 271, 023 56
Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
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273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo predstavuje
4,27 m2.
2. Ľudmila Kubincová, rod. Pavlíková, nar. 13. 02. 1938, trvale bytom Makov 205, 023 56
Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo predstavuje
6,83 m2.
3. Paulína Suranová, rod. Šimeková, predtým Kučavíková, nar. 01. 04. 1929, trvale bytom Makov
50, 023 56 Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym podielom
1/20, čo predstavuje 13,65 m2 a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo predstavuje
13,65 m2.
4. Anna Pešatová, rod. Valičková, nar. 03. 08. 1929, trvale bytom Makov 213, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo predstavuje 10,83 m2.
5. Ing. Stanislav Kubinec, rod. Kubinec, nar. 30. 11. 1965, trvale bytom Makov 163, 023 56
Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B18 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje
4,55 m2 a pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 4,55 m2.
6. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. 14. 09. 1938, trvale bytom Makov 242, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 4,55 m2.
7. Anna Kuderavá, rod. Pavelková, nar. 05. 06. 1944, trvale bytom Makov 230, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 37/756, čo predstavuje 13,36
m2 .
8. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. 04. 05. 1962, trvale bytom Nesluša 845, 023 41 Nesluša
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo predstavuje 10,83 m2.
9. Karola Masnicová, rod. Krupová, nar. 04. 02. 1942, r. č. 425204/752, trvale bytom Makov 246,
023 56 Makov spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo
predstavuje 4,27 m2.
10. Anton Masnica, rod. Masnica, nar. 26. 09. 1951, trvale bytom Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo predstavuje 4,27 m2.
11. Irena Gregušová, rod. Masnicová, nar. 19. 04. 1936, trvale bytom Ľ. Štúra 193/20, 018 51
Nová Dubnica spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 273 m2 v intraviláne k. ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo
predstavuje 4,27 m2.
12. Stanislav Pavlík, rod. Pavlík, nar. 03. 07. 1947, trvale bytom Potok 27, 023 56 Makov
spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
v intraviláne k. ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo predstavuje 6,83 m2.
Kúpna cena odkupovaných spoluvlastníckych podielov pozemku CKN 116/13 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2 predstavuje 3,32 €/1 m2.
Kupujúca Obec Makov bude zároveň znášať na vlastné náklady:
- náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností v sume 66 €,
- náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej
zmluve.
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D/ S ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 35c/2014 firmy GEODÉZIA ČADCA
s. r. o., Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761 dňa 30. 06. 2014, úradne overeného
Ing. Teréziou Targošovou dňa 04. 08. 2014 pod číslom 776/2014:
ako diel č. 1 o výmere 10 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 195/1 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10 m2 v podiele 1/1,
- ako diel č. 2 o výmere 17 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 198/1 Trvalé trávne porasty
o výmere 17 m2 v podiele 1/1
od predávajúceho COOP Jednota Čadca, spotrebného družstva, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO:
00168947.
-

Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom odkupuje od predávajúceho COOP Jednota Čadca, spotrebného družstva,
Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947 pozemky vytvorené geometrickým plánom č.
35c/2014 firmy GEODÉZIA ČADCA s. r. o., Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO: 46264761
dňa 30. 06. 2014, úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 04. 08. 2014 pod číslom
776/2014:
-

-

ako diel č. 1 o výmere 10 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 195/1 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10 m2 v podiele 1/1,
ako diel č. 2 o výmere 17 m2 pozemku EKN 4/3 Trvalé trávne porasty o výmere 27 m2
v intraviláne k. ú. Makov vedenom na LV č. 8988 pozemok CKN 198/1 Trvalé trávne porasty
o výmere 17 m2 v podiele 1/1.

Kúpna cena odkupovaných pozemkov CKN 195/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 a
CKN 198/1 Trvalé trávne porasty o výmere 17 m2 predstavuje 3,32 €/1 m2.
Kupujúca Obec Makov bude zároveň znášať na vlastné náklady:
- náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností v sume 66 €,
- náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej
zmluve.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 64/2015 bolo prijaté.
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12/B Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/6 v miestnej časti Makov – Kopanice nad
Uríkom
Návrh na odpredaj pozemku vypracovala na základe žiadosti p. Radomíra Trebulu, bytom Makov
296, Bc. Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OZ.
Obec Makov eviduje jeho žiadosť o kúpu pozemku v lokalite Makov – Kopanice nad Uríkom.
Táto žiadosť bola prejednávaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 15. 04. 2015
za účasti pána Radomíra Trebulu, ktorý zdôvodnil svoju požiadavku. Obecné zastupiteľstvo žiadosť
zobralo na vedomie. V rámci diskusie bolo navrhnuté, aby tento predaj nebol realizovaný v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 82/2011, bod C zo dňa 04. 07. 2011, ale aby sa
predaj realizoval v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených
uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08. 10. 2014.
Preto Obec Makov dňa 16. 04. 2015 zverejnila na obecnej webovej stránke www.makov.sk zámer
odpredaja pozemku CKN 3150/6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pre obec Makov trvale
prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov – Kopanice nad Uríkom, kde má obec schválený
zámer na odpredaj 10 pozemkov na výstavbu rodinných domov, resp. rekreačných chalúp. Pozemok
CKN 3150/6 susedí s pozemkom CKN 3150/7, ktorého vlastníkmi sú Radomír Trebula a manželka
Slavka v BSM manželov 1/1, na ktorom v súčasnosti prebieha výstavba ich rodinného domu.
Pozemok CKN 3150/6 pri výdatných dažďoch je pravidelne zavodnený a dochádza k stekaniu vody
z tohto pozemku na pozemok CKN 3150/7 a k rozostavanému rodinnému domu. Obec Makov
v súčasnosti nemá prostriedky na zabezpečenie odvodnenia pozemku CKN 3150/6. Preto Obec
Makov súhlasí s odpredajom pozemku CKN 3150/6 pánovi Radomírovi Trebulovi, ktorý zabezpečí
jeho odvodnenie,a tým aj ochranu svojho majetku.
Kúpnu cenu na základe diskusie zo dňa 15. 04. 2015 navrhujeme 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2
predstavuje kúpnu cenu 2.502,50 €.
Kupujúci zároveň zaplatí náklady:
- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €,
- za overenie podpisov,
- náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore –
správny poplatok vo výške 66 €.
Čiže spolu Radomír Trebula uhradí 2.502,50 € + 70 € + 66 € = 2.638,50 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 12/B:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – pripomína, že minulé volebné obdobie bol schválený odpredaj
uvedených pozemkov v časti Kopanice – nad Uríkom pre výstavbu rodinných domov, resp.
rekreačných chalúp za účelom rozšírenia bývania v obci. Nevie, či tento spôsob odpredaja je
správny.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – keďže v obci nemáme davy záujemcov o kúpu týchto
pozemkov, myslí si, že nie je dôvod na neschválenie odpredaja v zmysle predloženého návrhu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť pozemku CKN 3150/6 Trvalý trávny porast o výmere 715 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
zámer odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku CKN 3150/6 Trvalý trávny porast
o výmere 715 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, Radomírovi
Trebulovi, rod. Trebulovi, trvale bytom Makov 296 v podiele 1/1 v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl. 17 a)
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením
Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za odpredaj
predstavuje 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2 predstavuje kúpnu cenu 2.502,50 €. Kupujúci zároveň zaplatí
náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na overenie podpisov a náklady na
odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore – správny poplatok
vo výške 66 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pre obec Makov trvale
prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov – Kopanice nad Uríkom, kde má obec schválený
zámer na odpredaj 10 pozemkov na výstavbu rodinných domov, resp. rekreačných chalúp. Pozemok
CKN 3150/6 susedí s pozemok CKN 3150/7, ktorého vlastníkmi sú Radomír Trebula a manželka
Slavka v BSM manželov 1/1, na ktorom v súčasnosti prebieha výstavba ich rodinného domu.
Pozemok CKN 3150/6 pri výdatných dažďoch je pravidelne zavodnený a dochádza k stekaniu vody
z tohto pozemku na pozemok CKN 3150/7 a k rozostavanému rodinnému domu. Obec Makov
v súčasnosti nemá prostriedky na zabezpečenie odvodnenia pozemku CKN 3150/6. Preto Obec
Makov súhlasí s odpredajom pozemku CKN 3150/6 pánovi Radomírovi Trebulovi, ktorý zabezpečí
jeho odvodnenie a tým aj ochranu svojho majetku.
C/ S ch v a ľ u j e
odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku CKN 3150/6 Trvalý trávny porast
o výmere 715 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, Radomírovi
Trebulovi, rod. Trebulovi, trvale bytom Makov 296, 023 56 Makov v podiele 1/1 v zmysle § 9 a,
ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a IV.
časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených
uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za
odpredaj predstavuje 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2 predstavuje kúpnu cenu 2.502,50 €. Kupujúci
zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, na overenie podpisov
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a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v Čadci, katastrálnom odbore –
správny poplatok vo výške 66 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na www.makov.sk
v kategórii Povinné zverejňovanie dňa 16. 04. 2015 v nižšie uvedenom znení.
Tento zámer bol zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, ktoré
zasadá 10.06.2015, a to po celú dobu, o čom dokladá potvrdenie správca úradnej tabule i správca
webovej stránky.
Zverejnené znenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
„Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa CKN 3150/6 Trvalý trávny porast o výmere 715 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, Radomírovi Trebulovi, bytom Makov 296, 023 56
Makov v podiele 1/1 v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a IV. časti a čl. 17 a) platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 98/2014,
bod B, zo dňa 08.10.2014. Cena za odpredaj predstavuje 3,50 €/1 m2, čo za 715 m2 predstavuje
kúpnu cenu 2.502,50 €. Kupujúci zároveň zaplatí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške
70 €, na overenie podpisov a náklady na odvkladovanie kúpnej zmluvy na Okresnom úrade
v Čadci, katastrálnom odbore – správny poplatok vo výške 66 €.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre
v termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, č. účtu: 0311855487/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s.
Jedná sa o pozemok pre Obec Makov trvale prebytočný, nachádza sa v časti obce Makov –
Kopanice nad Uríkom, kde má obec schválený zámer na odpredaj 10 pozemkov na výstavbu
rodinných domov, resp. rekreačných chalúp. Pozemok CKN 3150/6 susedí s pozemok CKN
3150/7, ktorého vlastníkmi sú Radomír Trebula a manželka Slavka v BSM manželov 1/1, na
ktorom v súčasnosti prebieha výstavba ich rodinného domu. Pozemok CKN 3150/6 pri výdatných
dažďoch je pravidelne zavodnený a dochádza k stekaniu vody z tohto pozemku na pozemok CKN
3150/7 a k rozostavanému rodinnému domu. Obec Makov v súčasnosti nemá prostriedky na
zabezpečenie odvodnenia pozemku CKN 3150/6. Preto Obec Makov súhlasí s odpredajom
pozemku CKN 3150/6 pánovi Radomírovi Trebulovi, ktorý zabezpečí jeho odvodnenie a tým aj
ochranu svojho majetku.“
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 65/2015 bolo prijaté.
12/C Žiadosť firmy Javorník s.r.o. o prenájom pozemku na bývalom CHP Makov za účelom
osadenia informačného svetelného panelu o cenách pohonných hmôt
Pán Martin Pavlík, starosta obce informoval poslancov o žiadosti firmy Javorník s.r.o. na prenájom
pozemku o výmere 4 m2 na bývalom CHP Makov. Pozemok si boli obhliadnuť priamo na mieste.
Prenájom žiadajú za účelom umiestnenia informačného svetelného panelu s cenami pohonných
hmôt pri novej čerpacej stanici.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 12/C:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – súhlasí a navrhuje výšku prenájmu 300 €/ročne.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje za prenájom 200 €/ročne.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ 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 o výmere 4 m2 z pozemku
CKN 2270/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 660 m2 za účelom osadenia informačného
svetelného panelu o cenách pohonných hmôt.
B/ S ch v a ľ u j e
dočasnú prebytočnosť časti pozemku o výmere 4 m2 z pozemku CKN 2270/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1660 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
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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.
B/ S ch v a ľ u j e
zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku o výmere 4 m2 z pozemku
CKN 2270/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1660 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 50 €/1 m2, čo za 4 m2 predstavuje cenu za prenájom 200 €.
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 o výmere 4 m2 z pozemku CKN 2270/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1660 m2 prejavil záujem za účelom osadenia informačného svetelného panelu
o cenách pohonných hmôt.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 66/2015 bolo prijaté.
13. SCHVÁLENIE ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MAKOVE
Na zasadnutí OZ dňa 11. februára 20115 bolo prijaté uznesenie č. 15/2015, body A – D, ktorými sa
zriadili komisie OZ, bol schválený počet členov komisií a boli zvolení predsedovia komisií.
Zároveň zastupiteľstvo uložilo predsedom jednotlivých komisií predložiť návrh na zloženie
jednotlivých komisií.
Mgr. Janka Petrovičová, predsedkyňa komisie pre školstvo, kultúru a šport navrhuje v záujme
konštruktívneho riešenia úloh na úseku školstva, kultúry a športu , aby boli členmi komisie
predovšetkým zástupcovia záujmových organizácií a združení, vďaka čomu bude možné operatívne
riešiť úlohy v predmetnej oblasti.
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Na zasadnutie komisie budú v súlade s programom jednotlivých zasadnutí prizývaní i ostatní
zástupcovia záujmových organizácií a združení v obci, zamestnanci obce, zástupcovia organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prípadne ďalší prizvaní hostia.
Mgr. Janka Petrovičová, predsedkyňa komisie pre školstvo, kultúru a šport navrhuje nasledovné
zloženie komisie:
- Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ,
- Katarína Lučanová, poslankyňa OZ,
- Helena Pajerová, pracovníčka OÚ na úseku kultúry,
- Milan Nemec, DHZ obce Makov,
- Ján Suran, PZ Poľana,
- Vladislav Papaj, ZTŠČ Makov,
- Martin Pavlík, ŠK Javorník Makov.
Pán Jozef Pavlík, predseda komisie pre oblasť financií a správy majetku obce navrhuje týchto
členov komisie:
- Jozef Pavlík, zástupca starostu obce,
- Ing. Lenka Pavlíková,
- Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ,
- Ing. Martin Kubinec, Makov 298,
- Martin Kubinec, Makov 202
Mgr. Eva Ježíková, predsedkyňa komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť predložila nasledovné
zloženie komisie:
- Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ,
- Ing. Marian Masnica, poslanec OZ,
- Anna Zajacová, poslankyňa OZ,
- Mgr. Marek Kotlárik, kňaz farnosti Makov,
- Bc. Anna Mikulová
Ing. Stanislav Gašparík, predseda komisie pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry navrhuje
týchto členov komisie:
- Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ,
- Jozef Pavlík, zástupca starostu obce,
- Ing. Lenka Pavlíková,
- Vladimír Gazdík,
- Jozef Gajdoš ml.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
členov komisie pre školstvo, kultúru a šport v zložení:
- Mgr. Janka Petrovičová,
- Katarína Lučanová,
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- Helena Pajerová,
- Milan Nemec,
- Ján Suran,
- Vladislav Papaj,
- Martin Pavlík
B/ s ch v a ľ u j e
členov komisie pre oblasť financií a správy majetku obce v zložení:
- Jozef Pavlík,
- Ing. Lenka Pavlíková,
- Ing. Stanislav Gašparík,
- Ing. Martin Kubinec,
- Martin Kubinec
C/ s ch v a ľ u j e
členov komisie pre sociálnu a zdravotnú oblasť v zložení:
- Mgr. Eva Ježíková,
- Ing. Marian Masnica,
- Anna Zajacová,
- Mgr. Marek Kotlárik
- Bc. Anna Mikulová
D/ s ch v a ľ u j e
členov komisie pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry v zložení:
- Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ,
- Jozef Pavlík, zástupca starostu obce,
- Ing. Lenka Pavlíková,
- Vladimír Gazdík,
-Jozef Gajdoš ml.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 67/2015 bolo prijaté.
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14. SCHVÁLENIE ÚČASTI OBCE V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ VEREJNOSÚKROMNÉHO PARTNERSTVA MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEM PALATÍNA
JURAJA THURZU
S návrhom vstupu Obce makov do MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“ informoval starosta obce,
p. Martin Pavlík.
Dňa 11.02.2015 na rokovaní OZ bolo prijaté uznesenie č. 39/2015, ktorým bol schválený vstup
Obce Makov do miestnej akčnej skupiny MAS Bytčiansko, o.z.
Uvedená akčná skupina MAS Bytčiansko, o.z. sa však zlúčila s MAS pre rozvoj mikroregiónov
Javorníky – Hričov, o.z., a na základe výsledkov rokovaní zo spoločného pracovného rokovania
miestnej akčnej skupiny dňa 25.05.2015 a následnej konzultácie v Štátnom oblastnom archíve, bola
potvrdená konečná úprava názvu miestnej akčnej skupiny.
Z toho dôvodu je potrebné schváliť uznesenie OZ o schválení účasti obce v občianskom združení
verejno-súkromného partnerstva pod novým názvom, a to Miestna akčná skupina Zem palatína
Juraja Thurzu „MAS Zem palatína Juraja Thurzu“.
Poslaním združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v priereze všetkých sektorov
spoločnosti v oblasti prípravy regiónu na prístup aktivít a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj
územia mikroregiónov Bytčianskej kotliny a Kysúc v súlade s princípmi LEADER a v súlade
s rozvojovými dokumentmi územia pripravovanými za širokej účasti subjektov
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14:
p. Martin Pavlík, starosta obce – k zlúčeniu miestnych akčných skupín došlo i z dôvodu, že im bolo
naznačené, že tieto malé MAS-ky nebudú v projektoch úspešné, preto sa pristúpilo k zlučovaniu.
Napríklad do jednej MAS-ky sa zlúčil aj celý oravský región.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v minulom období sa riešil návrh štúdie na cyklochodník, tento
projekt sa rieši cez inú organizáciu?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – cyklochodník je v pláne, treba však predovšetkým vysporiadať
pozemky)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – ak môžeme byť vo viacerých miestnych akčných skupinách,
nie je možnosť zlúčenia aj so Starou Bystricou?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nie je to možné, obce musia byť spojené v rámci katastrálneho
územia)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ r u š í
uznesenie č. 39/2015 zo dňa 11.02.2015, ktorým bol schválený vstup Obce Makov do miestnej
akčnej skupiny MAS Bytčiansko, o.z.
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B/ P r e r o k o v a l o
schválenie účasti obce Makov v občianskom združení verejno-súkromné partnerstva Miestna akčná
skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatína Juraja Thurzu“.
C/ S ch v a ľ u j e
účasť obce Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 v občianskom združení verejnosúkromného partnerstva Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatína
Juraja Thurzu“.
D/ P o v e r u j e
starostu obce, p. Martina Pavlíka, zastupovať obec Makov v občianskom združení verejnosúkromného partnerstva Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatína
Juraja Thurzu“
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 68/2015 bolo prijaté.

15. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA MESIAC MAREC 2015
Písomnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac marec 2015 predložila p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná následná finančná kontrola
pokladničnej činnosti za II. polrok 2014, preukázateľnosť zaúčtovaných pokladničných dokladov,
ich správne a včasné zaúčtovanie v rámci zákona 431/2002 Z. z., dodržiavanie správnosti účtovania
rozpočtového účtovníctva a dodržiavanie pokladničných limitov v hotovosti, vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly.
Za účelom dosiahnutia efektívneho vynakladania finančných prostriedkov v súlade s platnými
právnymi predpismi bola 20.4.2012 vypracovaná „Smernica o manipulácii s pokladničnou
hotovosťou“, ktorá upravuje vedenie hlavnej pokladnice Obecného úradu v Makove. Okrem hlavnej
pokladne je povolený príjem finančných prostriedkov v hotovosti aj na iných úsekoch činnosti
prostredníctvom zamestnancov na týchto úsekoch. Článok 6 vyššie menovanej internej smernice
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určuje limit zostatku v hlavnej pokladnici aj po prebratí finančných hotovostí z vedľajších
pokladníc vo výške 1500,- €.
Kontrolou bolo zistené, že dňa 13.11.2014 limit nebol dodržaný a bol prekročený. Tým nebolo
dodržané ustanovenie článku 6 Smernice o manipulácii s pokladničnou hotovosťou.
Pokladničné doklady za druhý polrok2014 obsahovali 628 príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov chronologicky spracovaných do pokladničnej knihy a následne zaúčtované
v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontrolou bolo preverované účtovanie dokladov
v zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách a opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Náhodným výberom bolo preverené správne uplatňovanie ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie
v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/200442 v znení dodatkov. Všetky pokladničné doklady zaradené na podpoložku 212003 príjmy
z prenájmu, 632003 poštové a telekomunikačné služby, 633006 všeobecný materiál,631001
cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách, 632003 telekomunikačné služby.
Kontrolou zistené nedostatky pri rozpočtovom účtovaní pokladničných dokladov boli odstránené
počas kontroly.
V zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov musí byť súčasťou každej finančnej operácie riadne vyplnená a podpismi
zodpovedných zamestnancov potvrdená predbežná finančná kontrola.
Kontrolou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov bolo zistené, že predbežná finančná
kontrola je vykonávaná tak, ako to stanovuje § 6 ods.1 a § 9 zákona o finančnej kontrole, podľa
ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje každá finančná operácia- t.j. akýkoľvek príjem
alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, akýkoľvek právny úkon
alebo iný úkon majetkovej povahy – a to či je v súlade so schváleným rozpočtom, s rozpočtom na
dva nasledujúce rozpočtové roky, osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR
viazaná, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
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.
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
informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov za mesiac
marec 2015.
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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. 69/2015 bolo prijaté.
16. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA MESIACE APRÍL, MÁJ 2015
So správou o kontrolnej činnosti za mesiace apríl - máj 2015 oboznámila poslancov OZ p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce. Uvedená správa je súčasťou zápisnice.
V mesiaci apríl 2015 bola vykonaná kontrolu inventarizácie majetku Obce Makov, vykonanej na
základe schváleného harmonogramu inventarizácie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2014.
Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá účtovným
jednotkám § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aby
podľa ďalšieho ustanovenia § 7 ods.1 tohto zákona poskytovala účtovná závierka verný a pravdivý
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Inventarizácia majetku je neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky, ktorá vyplýva zo zákona.
Celá organizácia inventarizácie majetku a záväzkov spadá do kompetencie účtovnej jednotky, ktorá
je zodpovedná za jej správne vykonanie. Preto je potrebné vydať smernicu, ktorá bude zahŕňať
hlavné zásady inventarizácie.
Kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu na základe príkazu starostu obce zo dňa 25.11.2014,
a to pre ústrednú inventarizačnú komisiu a pre čiastkové inventarizačné komisie. V príkaze bol
uvedený termín, ku ktorému dňu vykonať inventarizáciu, špecifikovaný predmet inventarizácie pre
jednotlivé komisie. Pre jednotlivé komisie bol menovaný predseda a členovia ústrednej
inventarizačnej komisie ako aj predseda a členovia čiastkovej inventarizačnej komisie.
Predmetom inventarizácie na základe príkazu zo dňa 25.11.2014 bolo:
1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
2. Obežný majetok
3. Vlastné imanie
4. Záväzky

-

Kontrolné zistenia:
- vykonanie inventarizácie bolo preukázané predložením,
- inventarizácia bola vykonaná v čase od 1.12.2014 do 31.12.2014,
inventúrne súpisy boli zostavené podľa zákona o účtovníctve a obsahovali potrebné údaje,
neobsahovali meno a podpis hmotnej zodpovednej osoby, nie všetky osoby zodpovedné za
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konkrétny okruh preverovaných skutočností v rámci inventarizácie boli podpísané na
inventarizačnom zozname,
Osoby zodpovedné za konkrétny okruh preverovaných skutočností poverených v príkaze na
vykonanie inventarizácie v rámci dielčich inventarizačných komisií nevykonávali inventarizáciu
v súlade s príkazom. Veľkosť inventarizačnej komisie neurčuje žiaden právny predpis, avšak pre
zabezpečenie objektívnosti by mala byť najmenej dvojčlenná. Z toho jeden člen by mal odborne
poznať inventarizovaný druh majetku. Pracovník zodpovedný za zverený majetok môže byť členom
komisie, avšak nemal by byť jej vedúcim.
Inventarizáciou DHIM bolo v organizačnej jednotke Obecný úrad Makov pripravené dva návrhy na
vyradenie DHIM vo výške 3 513,37 € a 3 836,92 €. Návrhy v celkovej výške 7 350,29€ neboli
posúdené komisiou pre vyraďovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku stanovenou
v príkaze na vykonanie inventarizácie a vyradenie tohto majetku nebolo zúčtované v roku 2014.
Kontrolou inventarizácie zásob potravín na sklade v zariadení pre seniorov bolo zistené, že rozdiel
medzi zaúčtovanými potravinami na sklad v účtovníctve a skutočným teda inventarizovaným
stavom zásob na sklade k 31.12.2014 bol rozdiel 993,20 €. Zisťovaním dôvodu rozdielu na
faktúrach vo výške 636,52 € bola zľava poskytnutá dodávateľmi a suma 356,68 € nebola do dňa
ukončenia kontroly vysvetlená.
Inventarizácia pokladne – záznam obsahuje vykonanie inventarizácie finančných prostriedkov
v hotovosti ku dňu účtovnej závierky to jest k 31.12.2014. Stav inventarizovaných finančných
prostriedkov sa zhodoval s účtovným stavom bez rozdielov.
Inventarizácia pohľadávok a záväzkov bude predmetom samostatnej kontroly .
Kontrolou tvorby opravných položiek bolo zistené, že obec v roku 2014 neupravila ocenenie
hodnoty majetku opravnými položkami v zmysle opatrenia MF SR č. MF/ 24141/2011-31, ktorým
sa upravujú postupy účtovania pre obce, keď u sporných pohľadávok existuje opodstatnený
predpoklad že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Dôvod netvorenia opravných položiek je
predpoklad, že všetky pohľadávky budú uhradené.
V mesiacoch apríl-máj 2015 bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle § 18
d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré obec
vybavuje v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien
a doplnkov a prešetrovanie sťažností podľa „Zásad vybavovania sťažností a petícií
v podmienkach Obce Makov“.
Obec Makov má vypracované „Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce
Makov“ podľa zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov v podmienkach obecnej samosprávy Obce
Makov s účinnosťou od 22.10.2010.
V zmysle uvedených zásad evidenciu podaných sťažností v obci vedie zamestnanec poverený
starostom obce oddelene od evidencie ostatných písomnosti.
V priebehu roka 2014 bolo v centrálnej evidencii sťažností a petícií zaevidovaných 5 podaní
sťažností. Petície neboli podané žiadne.
Centrálna evidencia sťažností obsahuje údaje v súlade s článkom III. odst. 3 „ Zásad vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov“ – dátum doručenia a zapísania sťažnosti, údaje
o mene, priezvisku adrese pobyte sťažovateľa, jednoznačné určenie proti komu sťažnosť smeruje
a na aké nedostatky poukazuje, dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
výsledok prešetrenia sťažnosti, prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, dátum vybavenia sťažnosti
atď.
Pri vybavovaní sťažností za rok 2014 bol dodržaný článok V. vyššie menovaných zásad na
vybavovanie sťažností, t.j., že subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný vybaviť sťažnosť
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do 60 pracovných dní. Z uvedených prehľadov možno konštatovať, že kontrolou vybavovania
sťažností neboli zistené pochybenia pri vybavovaní sťažností.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 16:
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – na základe výsledkov je účtovníctvo v poriadku,
najviac ju však mrzí inventarizácia, nie je všetko zúčtované, bude to až v účtovníctve roku 2015.
Toho času sa pripravujeme internú smernicu, aby každý vedel, kto, čo a do akého termínu treba
zrealizovať.
Rozdiel necelých 1000 € medzi zaúčtovanými potravinami na sklad ZpS v účtovníctve a skutočným
stavom zásob na sklade ZpS vznikol v účtovníctve z dôvodu rozdielneho účtovania – vedúca
kuchyne pracuje na základe dodacích listov a účtovníčka obce účtuje na základe faktúr. Stalo sa
však, že istá firma pri dodávke síce tovar dodala, nepredložili však faktúru, taktiež poskytli zľavu.
Tento schodok sa zúčtuje unížením skladu potravín v ZpS.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – realizovala sa aj inventarizácia záväzkov a pohľadávok?
Ak áno, chce vidieť výsledok, pamätá si, že v minulosti boli v tomto nezrovnalosti.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – inventarizácia záväzkov a pohľadávok sa taktiež
realizovala, na toto však urobí kontrolu
samostatne)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – konštatuje, že na stravovacom účte zariadenia pre seniorov je
stále prebytok. V minulosti chcel tieto finančné prostriedky použiť na zakúpenie zeleninovej
mrazničky, aby sa prebytok zo stravovacieho účtu zlikvidoval, nemal by byť na tomto účte
prebytok. Je to potrebné doriešiť.
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
informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov za mesiace
apríl - máj 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
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 70/2015 bolo prijaté.
17. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
PRE 2. POLROK 2015
Písomný návrh kontrolnej činnosti pre 2. polrok 2015 predložila poslancom OZ p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
Kontrola bude zameraná na:
1.Kontrolu účtovania došlých faktúr za druhý polrok 2014 v Obci Makov do rozpočtového
účtovníctva v zmysle zákona 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.
2.Následnú finančnú kontrolu zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona NR SR
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinnej osoby
Obce Makov.
3.Následnú finančnú kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania reprezentačných
a propagačných výdavkov za rok 2014 v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy § 34 vo všetkých schválených programoch, podprogramoch a prvkoch.
4.Kontrolu 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 danej
z nehnuteľnosti.
5. Kontrolu pokladničnej činnosti za I. polrok 2015, preukázateľnosť pokladničných dokladov, ich
správne a včasné zaúčtovanie v rámci zákona 431//2002 Z. z. a do rozpočtového účtovníctva,
dodržiavanie pokladničných limitov hotovosti
6. Aktuálne podľa potreby.
DISKUSIA K BODU č. 17:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – k bodu programu predložil pozmeňovací návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky doplnený o ďalšie body, a to:
- kontrola plnenia uznesení OZ v Makove, predloženie písomne ako súčasť materiálov na obecné
zastupiteľstvo,
- komplexná kontrola výstavby Bytového domu štandard 210 a súvisiacej technickej vybavenosti,
- kontrola efektívnosti kroku zrušenia školskej jedálne a vytvorenia spoločnej kuchyne a výdajnej
školskej jedálne z hľadiska úspory prevádzkových nákladov, porovnanie prevádzkových nákladov
na úseku školstva na školskú jedáleň a súčasnú výdajnú školskú jedáleň,
- kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. od poslednej ukončenej
kontroly v Obci Makov, IČO: 00314129 obecnou kontrolórkou, v Základnej škole s materskou
školou, rozp. org. a ich právnych predchodcoch za roky 2015, 2014, 2013 a vo firme
Vodohospodár Makov spol. s r.o. za roky 2015, 2014, 2013,
- kontrola nadobudnutia a odpredaja nehnuteľného majetku obce Cestného hraničného priechodu
Makov z hľadiska trvalej a dočasnej prebytočnosti, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti predaja. Kontrola dodržania účelu nadobudnutia a predaja majetku.
- kontrola odpadového hospodárstva obce z hľadiska rozloženia adekvátnosti príjmov a nákladov
medzi občanov trvale bývajúcich, rekreantov a podnikateľské subjekty a organizácie,
- súčinnosť s poslancami, pokiaľ o ňu požiadajú, vypracovanie stanovísk na základe prijatých
uznesení obecného zastupiteľstva,
- vypracovanie odborného stanoviska obecného kontrolóra k rozpočtu Obce Makov na rok 2016
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s výhľadom na roky 2017 a 2018.
Keďže v obci došlo k pokrokovému kroku, čo sa týka zrušenia školskej jedálne a vytvorenia
spoločnej kuchyne a výdajnej školskej jedálne, žiada predložiť porovnanie, či to bol krok dobrý,
resp. zlý. Preto uvedené zahrnul do návrhu kontrolnej činnosti.
(Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – nie je presvedčený, či táto požiadavka je adresovaná
správne na pani kontrolórku obce, skôr by to mal vykonať
obecný ekonóm)
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – prikláňa sa k návrhu spracovať takéto porovnanie za
jednotlivé roky)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – s návrhom súhlasí, porovnanie pripraví ekonómka obce)
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – 12- bodový návrh kontrolnej činnosti pre II. polrok
2015 poslanca OZ, Ing. Mariána Masnicu, je nadnesený a nereálny. Upozorňuje na skutočnosť, že
pracuje na úväzok 0,33 %, čo znamená 2 x týždenne po 6 hodín. Navrhuje poslancom OZ schváliť
jej predložený návrh kontrolnej činnosti, plus možno jeden z návrhov Ing. Mariána Masnicu,
konkrétne bodu č. 8, určite nesúhlasí s 12- bodovým návrhom.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – takisto má výhrady voči zameraniu kontrolnej činnosti
kontrolórky obce. Ak je jednorázovo prekročená hotovosť v pokladni, nevidí v tom problém. Veď
ak napríklad niekto príde uhradiť na konci dňa väčšiu sumu peňazí, zamestnanec ho predsa
nevyhodí. Pokladňu samozrejme teba kontrolovať, postačuje však raz ročne.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov pre 2. polrok 2015, doplnený
o nasledovný bod z pozmeňovacieho návrhu poslanca OZ, Ing. Mariána Masnicu:
- Kontrola nadobudnutia a odpredaja majetku obce Cestného hraničného priechodu Makov
z hľadiska trvalej a dočasnej prebytočnosti, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
predaja. Kontrola dodržania účelu nadobudnutia a predaja majetku.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 71/2015 bolo prijaté.
18. SCHVÁLENIE ODMENY HLAVNEJ KONTROLÓRKE
V zmysle § 13c, ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi obce schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra.
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove bol hlavnej kontrolórke obce, p. Elene Trebulovej,
stanovený plat v súlade s vyššie ustanovením zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je pre
obec Makov 1,54 (písm. c, ods. 1, zák. č. 369/1990 Zb.). Plat bol stanovený bez odmeny.
Na základe aktívneho prístupu k jednotlivým kontrolným činnostiam a správy hlavnej kontrolórky
obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014, navrhuje zástupca starostu obce, p. Jozef Pavlík,
odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške dvoch mesačných platov. Odmena bude vyplatená
v prvom výplatnom termíne po schválení obecným zastupiteľstvom.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18:
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – podotýka, že zamestnanci obce vždy mávali
odmeny, dokonca aj upratovačka, iba ona nie.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – v predošlom volebnom období, keď ako zástupkyňa
starostu bola poverená riadiť činnosť hlavného kontrolóra, určite vie, že odmenu kontrolórke
navrhovala a bola jej aj schválená.
S návrhom odmeny súhlasí, ale je potrebné ju stanoviť ako mesačnú odmenu a ohraničiť do konca
kalendárneho roka. Navrhovaná odmena zástupcom starostu, za 12 hodín práce týždenne, by bola
nefér voči ostatným zamestnancom obce.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – konštatuje, že predložený návrh zástupcom starostu na
udelenie odmeny obecnej kontrolórke vo výške dvoch mesačných funkčných platov je
protizákonný. Podstata odmien u hlavného kontrolóra a starostu obce je v tom, že odmenu
kontrolórom a starostom obcí a primátorom miest zrušili za vlády p. Radičovej. Zákon č. 369/1990
Zb. hovorí, že obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi obce schváliť mesačnú odmenu
do výšky 30% z mesačného platu.
Okrem iného k poznámke o udeľovaní odmien zamestnancom podotýka, že udeľovanie odmien
zamestnancom a funkcionárom obce je neporovnateľné a v tomto prípade neprimerané. Starosta
a hlavný kontrolór majú plat odvodený od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorý je ešte
zvýšený príslušným koeficientom podľa zákona.
S odmenou súhlasí, ale v zmysle zákona, t.j. do výšky 30% z jej mesačného platu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v súlade s § 13c, ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Makov, p. Elene Trebulovej, vo výške 30%
z mesačného platu hlavného kontrolóra, za kvalitné vykonávanie kontrolnej činnosti v roku 2014,
s účinnosťou od 01.06.2015 do 31.12.2015.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 72/2015 bolo prijaté.
19. PROTEST PROKURÁTORA – NÁVRH NA ZRUŠENIE VZN č. 4/2011 O POUŽÍVANÍ
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE MAKOV
Pán Martin Pavlík, starosta obce oboznámil poslancov OZ o proteste prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Makov č. 4/2011 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom
území obce Makov.
Obci Makov bol dňa 08.04.2015 doručený podnet spoločnosti SEPa Slovakia, s.r.o., v právnom
zastúpení Garant Partner legal, s.r.o., ohľadom uvedeného VZN na Okresnú prokuratúru Čadca.
Dňa 05.06.2015 Obec Makov obdržala protest prokurátora proti tomuto VZN, v ktorom prokurátor
navrhuje, aby predmetné VZN bolo zrušené v plnom rozsahu.
Z uvedeného dôvodu je predložený návrh na zrušenie VZN č. 4/2011 o používaní miestnych
komunikácií v katastrálnom území obce Makov.
DISKUSIA K BODUPORGRAMU č. 19:
p. Martin Pavlík, starosta obce – bližšie ozrejmil celú situáciu. Nakoľko bol občanmi upozornený
o manipulácii s drevnou hmotou na miestnej komunikácii v časti Potok, ktorá bola absolútne
neprejazdná, musel problém riešiť. Chatári sa sťažovali, že nemôžu vozidlami prejsť, musia čakať.
Na sprejazdnenie dokonca čakali aj smetiari. Situáciu bol okamžite zmapovať, oslovil pracujúcich
zamestnancov, upozornil ich na nezákonný postup pri užívaní miestnej komunikácie, ktorí mu
oznámili, že v tejto veci má ísť za Ing. Stanislavom Kubincom. Na tvár miesta zavolali i policajtov.
Následne sa skontaktoval s Ing. Stanislavom Kubincom, aby sa dohodli o riešení tejto situácie,
navrhol mu v zmysle VZN poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie, konkrétne za
nakladanie drevnej hmoty na miestnej komunikácii vo výške 20 €.
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S poplatkom nesúhlasil, dokonca dal podnet na preskúmanie zákonnosti VZN Obce Makov č.
4/2011 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Makov. Výsledkom je
protest prokuratúry voči VZN a návrh na zrušenie uvedeného VZN.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – v podstate treba nájsť iné riešenie postihnutia v prípade
porušovania zákona pri manipulácii drevnej hmoty na miestnych komunikáciách, ich ničení a
obmedzovaní v prejazde.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – VZN každopádne musia dať do súladu so zákonom. Zároveň
pripravia návrh spoplatnenia vydania povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – treba brať do úvahy obe strany – aj firmu, ktorá manipuluje
s drevnou hmotou, aj samotných občanov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Makov č. 4/2011 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Makov.
B/ R u š í
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Makov č. 4/2011 o používaní miestnych komunikácií
v katastrálnom území obce Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 73/2015 bolo prijaté.
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20. RÔZNE:
20/A Vysporiadanie pozemkov CKN 3665/18 a CKN 3665/19 na bývalom CHP Makov
do vlastníctva Obce Makov
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Pozemky na bývalom CHP Makov - CKN 3665/18 a CKN 3665/19 vznikli na základe
geometrického plánu č. 14/2015 spracovaného spločnosťou GEODÉZIA Čadca – Ing. Jana
Fuljerová, odčlenením od parcely EKN 5027 Ostatné plochy o výmere 22 163 m2 . Uvedená parcela
EKN 5027 v rozsahu parciel CKN 3665/18 a CKN 3665/19 bola pôvodná medzinárodná cesta I/18,
ktorá bola pri výstavbe CHP preložená, ale nebola majetko-právne vysporiadaná ani pri prevode
vlastníctva štátu na Obec Makov.
Uvedená skutočnosť má za následok, že časť pozemku pod halou podrobnej kontroly a prístupovej
komunikácie je stále vo vlastníctve Slovenskej republiky – SPF Bratislava.
Z uvedeného dôvodu predkladá návrh, aby obecné zastupiteľstvo oficiálnou cestou požiadalo
starostu obce Makov o majetkoprávne vysporiadanie uvedených pozemkov do vlastníctva Obce
Makov.
Geometrický plán č. 14/2015 je v súčasnej dobe podaný na Okresný úrad Čadca – Katastrálny
odbor na overenie.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce Makov, p. Martina Pavlíka, majetko-právne vysporiadať do vlastníctva Obce Makov
pozemky CKN 3665/18 zastavaná plocha o výmere 1912 m2 a CKN 3665/19 zastavaná plocha
o výmere 89 m2 na bývalom cestnom hraničnom priechode Makov, ktorých vlastníkom je v 1/1
Slovenská republika (SPF Bratislava), Búdkova 36, 817 15 Bratislava.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 74/2015 bolo prijaté.
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20/B Žiadosť Poradensko – tréningového centra Náruč o finančný príspevok na činnosť
Dňa 07.05.2015 Obec Makov obdržala žiadosť Poradensko – tréningového centra „Náruč“ v Čadci
o finančný príspevok na činnosť ich organizácie. Centrum bolo zriadené na stupňujúci sa dopyt po
poradenských službách zo strany obetí domáceho násilia z kysuckého regiónu.
Navrhuje schváliť dotáciu vo výške 100 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/B:
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – centrum je už zriadené veľa rokov, začínalo s poradenstvom
pre týrané ženy, rozšírilo sa aj o poradenstvo pre týrané deti. Ponúkajú sociálne poradenstvo, právne
poradenstvo, právnu pomoc a takisto psychologické poradenstvo. Centrum sídli v Žiline, aj v Čadci
a môže povedať, že majú úspech.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – prostredníctvom centra boli riešené dokonca aj deti z Makova.
Tam, kde obce a mestá nemajú odborných sociálnych pracovníkov, využívajú služby takejto
organizácie. Ak by napr. z obce boli umiestnené deti v detských domovoch, obec musí takémuto
dieťaťu prispievať určitou finančnou čiastkou až do dospelosti. Ak obec preukáže, že vykonávala
sociálnu prácu s takýmito rodinami prostredníctvom odborných sociálnych pracovníkov, resp.
takejto organizácie, tejto povinnosti sa tým zbaví.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Poradensko – tréningového centra Náruč v Čadci o finančný príspevok na činnosť.
B/ S ch v a ľ u j e
dotáciu Poradensko – tréningovému centru Náruč v Čadci vo výške 100 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 75/2015 bolo prijaté.
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20/C Odkúpenie pozemku pre potreby rozšírenia parkoviska pri BD Makov – Čierne 17
od p. Sadeckého
Pán Martin Pavlík, starosta obce informoval poslancov OZ o zámere rozšíriť pri bytovom dome
Makov – Čierne 17 parkovisko a prístupovú cestu. Pozemok je vo vlastníctve p. Sádeckého, preto
ak poslanci s návrhom budú súhlasiť, pozemok sa majetkoprávne vysporiada.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/C:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – najskôr treba pripraviť konkrétny zámer, čo konkrétne
chcú budovať, vrátane ekonomického rozpočtu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo k hlasovaniu nepristúpilo, uznesenie nebolo prijaté.
20/D Žiadosť občanov o doplnenie verejného osvetlenia
Zástupca starostu, p. Jozef Pavlík, informoval poslancov OZ o predloženej žiadosti občanov
z okolia u Chaty Makov, ktorí žiadajú Obecné zastupiteľstvo v Makove zaradiť do svojho plánu pre
rok 2015 rozšírenie osvetlenia u Chaty Makov.
Vývojom došlo k dobudovaniu nových domov, ulíc a vstupov do ulíc, ktoré nie sú osvetlené
verejným osvetlením, napriek tomu, že tam býva a denne tento priestor využíva viacero občanov
z tejto oblasti. Žiadajú preto o dobudovanie osvetlenia na ulici k p. Cigáňovej a p. Adamcovi so
vstupom medzi p. Bencalíkom a p. Lipkom, kde nie je osvetlenie ani vstup do ulice, ani ulica
samotná. Ďalej žiadajú osvetliť vstup k budove Kysučného a lesníckej bytovke, kde nie je osvetlená
vstupná križovatka a osadenie svetla na ulicu poza Penzión ADAM, k domu p. Rošku, P. Kubata, p.
Kopečkovej a p. Adamcovej Evy.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/D:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – žiadosť občanov o rozšírenie verejného osvetlenia u Chaty
Makov žiada zobrať na vedomie s tým, že sa to do budúcna zahrnie v rozpočte. Tento rok nie sú na
to vyčlenené finančné prostriedky.
Zároveň žiada o radu, pretože ich oslovujú rôzne firmy s cenovými ponukami na úsporné verejné
osvetlenia s úsporným režimom, či sa týmto zaoberať, keďže už obec má sčasti vymenené svietidlá.
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – myslí si, že zvlášť veľký efekt to neprinesie, pretože obec už
má cca 70% svietidiel úsporných. Obec sa v jeseni minulého
roku zapojila do eurofondov na bezplatné spracovanie
auditov verejného osvetlenia, avšak práve kvôli nižšej možnej
úspore nebola vybratá.)
p. Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – je to dlhodobý problém, svetlá tam nie sú, aby dovtedy,
kým to obec začne realizovať, nedošlo k nejakému nešťastiu.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – navrhuje, ak sú niekde veľmi kritické miesta, riešiť
problém aspoň nejakým dočasným riešením.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – je pravdou, že život stále niečo prináša, vznikli nové cestičky,
nové domy, je potrebné rozširovať aj verejné osvetlenie. Treba im tam osadiť aspoň zo tri lampy,
pozemok pod lampou vysporiadať a takisto aj cesty.
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Chce však požiadať, aby skôr ako sa bude robiť verejné osvetlenie u Chaty Makov, zrealizovalo sa
najskôr u p. Bartkovskej popri medzinárodnej ceste I/18. Všetci občania od Labaji žiadali
o realizáciu osvetlenia, je to odľahlá časť obce, dali sme spracovať projekt, avšak už na realizáciu
nedošlo. Žiada, aby táto investícia bola zrealizovaná pred touto novou žiadosťou..
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – keďže riešime verejné osvetlenie, navrhuje pridať svetlo aj
v zákrute u RD p. Žilinčárovej v osade Vidielky.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – taktiež informuje, že u RD p. Čičku nesvieti verejné
osvetlenie.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – doporučuje prejsť večer celou obcou, jedine vtedy vidieť,
kde verejné osvetlenie svieti, kde nie a kde je potrebné ho dobudovať.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
žiadosť občanov o rozšírenie verejného osvetlenia u Chaty Makov, ktoré sa bude riešiť v rozpočte
v ďalšom kalendárnom roku.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 76/2015 bolo prijaté.
20/E Žiadosť Ing. Kataríny Stopkovej- FLOS, Makov 367 o pridelenie priestorov do
prenájmu v dome kultúry
So žiadosťou Ing. Kataríny Stopkovej -FLOS oboznámil poslancov OZ p. Martin Pavlík, starosta
obce.
Nakoľko prevádzkuje v dome kultúry predajňu kvetinárstva, z priestorových dôvodov by
potrebovala sklad sezónneho tovaru. Žiada preto o pridelenie priestorov skladu v dome kultúry,
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ktoré využívala p. Marta Harajdová. O skladové priestory v Dome kultúry Makov žiadala už
viackrát, no z dôvodu obsadenosti všetkých miestností, ktoré by boli vhodné pre tento účel, jej
nebolo vyhovené.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/E:
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – súhlasí schváliť prenájom uvedených priestorov, treba však
najskôr splniť potrebné náležitosti, ako je návrh na schválenie prebytočnosti priestorov a zámeru
prenajatia.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
uznesenie.

k hlasovaniu nepristúpilo, nebolo prijaté žiadne

20/F Informácia o cenovej ponuke ozvučovacej aparatúry pre potreby obce Makov
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Nakoľko má obec už veľmi starú a zlú aparatúru ozvučenia, urobili prieskum cenových ponúk na
nové ozvučenie, predovšetkým z dôvodu, že tento rok obec pri príležitosti 120. výročia vzniku obce
pripravuje veľa akcií a naozaj by bolo potrebné kvalitné ozvučenie.
Na základe prieskumu trhu je cenovo najvýhodnejšia ponuka firmy TM Sound, avšak aj táto
predložila ponuku na sumu cca 7 000 €. Uvedomuje si, že je to veľmi vysoká položka, preto sa pre
hodové slávnosti rozhodol ozvučenie zabezpečiť zapožičaním.
Do domu kultúry nám zateká, bolo by nerozumné dávať finančné prostriedky do ozvučenia.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/F:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – konštatuje, že naozaj je ozvučenie v dome kultúry
zastaralé, reproskrine sú nefunkčné, kvalita zvuku je veľmi zlá. Veď táto technika je tam od vzniku
domu kultúry.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
uznesenie.

k hlasovaniu nepristúpilo, nebolo prijaté žiadne

G/ Schválenie finančných prostriedkov na terénne úpravy v areáli ZŠ s MŠ a dokončenie
prístavby prístrešku pri bytovom dome Makov - Čierne 17
Pri obhliadke na tvári miesta v areáli ZŠ s MŠ, kde sa realizovala technická vybavenosť
k bytovému domu 8 b.j. Štandard 210 a v súčasnosti je to tam rozbité, sa skonštatovalo, že je
potrebné na danom mieste zrealizovať terénne úpravy. Firma RISS s.r.o. síce terén dá do
pôvodného stavu, avšak vhodnejšie by bolo terén spevniť naporiadok.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/G:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – verí, že sa zhodnú na návrhu zrealizovať na tomto mieste
v školskom areáli k rozostavanému bytovému domu betónové práce, aby terén bol terén spevnený
už do budúcna. Treba však schváliť navýšenie finančných prostriedkov.
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Taktiež žiada navýšiť aj finančné prostriedky na dokončenie prístavby prístrešku pri bytovom dome
Makov – Čierne 17, aby mohli dokončiť bezbariérový vstup a prístupovú cestu, v rovine 4 - 5000 €.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – poďme na to všetko systémovo, je predsa schválený rozpočet,
v rámci neho schválené investície. Zamerajme sa na zásadné veci, ako je dokončenie výstavby
bytového domu v školskom areáli, pokračovanie v prácach na cintoríne, schvaľovali sme výstavbu
ďalšieho úseku chodníka, zakupovala sa hasičská cisterna. Treba zrealizovať tieto plánované
investície a nezačínať s novými. Žiada akurát vybudovať k rozostavanému bytovému domu verejné
osvetlenie, vrátane ulice okolo bytového domu súp. č. 105. Ostatné investície treba riadne
naplánovať, pripraviť podklady a zahrnúť ich do budúceho rozpočtu.
Zároveň sa pýta, či sa pokračuje v prácach na zdravotnom stredisku, kde je schválený prenájom
priestoru pre n.f. Makové zrnká na zriadenie posilňovne. Ak to nie je dokončené, treba pripraviť
nejaký návrh na dokončenie a dorobiť to.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – nakoľko už bol rozpočet prekročený, v prácach
na zdravotnom stredisku nepokračujú, toho času sú
zrealizované hrubé práce, treba ešte sanitu,
elektroinštaláciu, podlahy, nie sú však už na to peniaze.
Pokiaľ ide o práce schválené pre tento rok v rozpočte,
mnohé veci sa nebudú realizovať, či už z časových alebo
iných dôvodov.
Prioritou č. 1 je dokončenie bytového domu v školskom
areáli, prioritou č. 2 je sprejazdnenie prístupových
a lesných ciest v osadách, prioritou č. 3 je dokončiť
prístrešok pri ŠK Javorník Makov. S chodníkom ku Chate
Makov nebudú tento rok začínať, radšej budúci rok urobia
väčší úsek, nie je dobré to kúskovať. To znamená, že
v rámci úpravy rozpočtu sa budú niektoré veci presúvať.)
(p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – súhlasí s návrhom Ing. Mariána Masnicu, aby sa práce na
zdravotnom stredisku dokončili.
Upozorňuje na skutočnosť, že sa zmenil kalendár vývozu odpadu, už nie je vývoz každý týždeň, ale
je už interval vývozov dvojtýždňový. Žiada, aby starosta posielal do osád, kde sú zberové nádoby,
aspoň chlapov na čistenie, predovšetkým autobusových zastávok, aby to nevyzeralo hrozne.
Alebo je ešte jedna možnosť, ktorá sa jemu nepodarila, donútiť Združenie TKO Semeteš vyvážať
odpad z 1100 l nádob každý týždeň.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Makov na terénne úpravy v areáli ZŠ s MŠ
a verejné osvetlenie k rozostavanému bytovému domu Štandard 210 vo výške do 5 000 €.

62

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 77/2015 bolo prijaté.
Za návrh uznesenia navýšiť finančné prostriedky v rozpočte Obce Makov o sumu 8000 € na terénne
úpravy v areáli ZŠ s MŠ a verejné osvetlenie k rozostavanému bytovému domu Štandard 210,
poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Zdržal (a) sa hlasovania :

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

Návrh uznesenia nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté.
Za návrh uznesenia navýšiť finančné prostriedky v rozpočte Obce Makov o sumu 2500 € na
dokončenie prístavby prístrešku pri bytovom dome Makov – Čierne 17, poslanci hlasovali
nasledovne:
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Zdržal (a) sa hlasovania :

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

Návrh uznesenia nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté.
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20/H Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty ku
korytu rieky za BD Makov-Čierne 17
Pán Martin Pavlík, starosta obce poslancov OZ oboznámil s informáciou, že ho oslovili z Povodia
Váhu, ktorí chcú čistiť koryto Holáckeho potoka. Oznámili, že k potoku v časti za bytovým
domom Makov-Čierne 17 nie je dostatočný prístup, nie je možnosť dostať sa autom do koryta rieky,
preto nebude možné koryto vyčistiť.
Z toho dôvodu navrhuje, aby sa spevnil oporný múr a z tvárnic sa urobil prechod.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/H:
Katarína Lučanová, poslankyňa OZ – podľa jej názoru je to zbytočná investícia.
Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – pre ňu je prioritou investovať do domu kultúry. Počas
zimnej sezóny sa nekúrilo cca ¾ zimy, dokurovalo sa
elektrikou, na budove odpadáva obklad, strecha je
v havarijnom stave, počas dažďov voda preteká cez
elektroinštaláciu. Toto je určite prednejšie než cesta popri
bytovom dome v Čiernom.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
vyčlenenie sumy z rozpočtu obce do výšky 500 € na spevnenie prístupovej cesty a oporného múru
poza BD Makov-Čierne 17 pri bufete ŠK Javorník Makov za účelom sprístupnenia k čisteniu koryta
Holáckeho potoka Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Katarína Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 78/2015 bolo prijaté.
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20/CH Žiadosť Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky o preplatenie nákladov spevnenej
plochy pri miestnej komunikácii Vidielky
Starosta obce, p. Martin Pavlík, s poslancami OZ, na základe uznesenia z minulého roka ohľadom
žiadosti Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky o preplatenie nákladov na vybudovanie spevnenej
plochy pri miestnej komunikácii v časti Vidielky v rámci realizácie prístupového chodníka
k rodinnému domu, absolvovali obhliadku na tvári miesta.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 20/H:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – treba prijať nejaký systém, nemôžeme niekomu prispieť
a ostatným nie. Navrhuje nájsť iný systém pomoc mladým, napríklad odpustením poplatkov, daní,
resp. iným spôsobom. Tiež treba pozrieť aj vlastnícke vzťahy pozemku, či Ing. Dikoš posunul
zámkovú dlažbu do cesty alebo či je to ešte jeho pozemok.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – vo vydanom stavebnom povolení a záväznom stanovisku na
stavbu rodinného domu sú zahrnuté určité podmienky. Vždy sme všetkým písali, že vjazd
k rodinnému domu si vlastník vybuduje na vlastné náklady. Je však pravdou, že rodina Dikošova
rozšírila obecnú miestnu komunikáciu. Treba to doriešiť.
Zároveň pripomína starostovi obce, že v minulosti poslanci OZ, v rámci informovanosti,
automaticky dostávali e-mailovou poštou všetky záväzné stanoviská a stavebné povolenia
k stavbám v obci. Teraz sa tak nekoná.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – ak je vjazd riešený v stavebnom povolení, treba ho vyhľadať
a pozrieť, čo presne je tam napísané.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Martina Dikoša a manželky Lenky o preplatenie nákladov na vybudovanie spevnenej
plochy pri miestnej komunikácii v časti Vidielky, v rámci realizácie prístupového chodníka k ich
rodinnému domu.
B/ Ž i a d a
starostu obce zistiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva majetkoprávny stav
pozemku, na ktorom Ing. Martin Dikoš s manželkou Lenkou vybudoval spevnenú plochu.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Gašparík,
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. 79/2015 bolo prijaté.

21. DISKUSIA
p. Martin Pavlík, starosta obce – informoval o skutočnosti, že majú záujem zrenovovať parčík
v centre obce, kde je pamätná doska Gotčára. Zistili však, že pozemok nie je vo vlastníctve Obce
Makov, vlastní ho p. Pavol Masnica. Žiada o umožnenie rokovať s vlastníkom o majetkoprávnom
vysporiadaní daného pozemku.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – stále má pocit, že ideme od jedného problému
k druhému. Každý má svoje priority, chýba nám však obzor našich občanov. Navrhuje dať
požiadavku na Univerzitu Mateja Bella, ktorá sa zaoberá aj verejnou správou, aby zadali študentom
diplomovú alebo ročníkovú prácu na zistenie, čo ľudí v Makove najviac trápi, zistiť globálny
pohľad, čo je pre našich občanov najdôležitejšie. Občania nám dali mandát, dôveru, je však dobré,
ak sa budeme ľudí aj pýtať. Výstup diplomovej práce by bol použiteľný pre našu prácu a
rozhodovanie.
(Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – s návrhom súhlasí, sama nevie, čo skôr v obci riešiť, takto
občanov donútime určiť si v obci priority prác. )
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – samozrejme obec si potrebuje usporiadať priority, podotýka
však, že všetko je spracované v Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, ktorý je jednou z podmienok
zapojenia sa do všetkých projektov. Takéto určenie priorít
by malo byť súčasťou nového Programu rozvoja obce,
nakoľko platnosť predchádzajúceho PHSR končí v roku 2015.
Keď nebudeme mať spracovaný nový Program rozvoja obce,
nebudeme sa môcť zapájať do eurofondov. Treba sa tomu
venovať a v rámci tohto procesu, resp. verejného obstarávania
sa môže zapojiť i UMB.
(Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ - v podstate sa tiež niekedy v prioritách stráca, nevie, či je
pre občanov prednejší chodník, či prístrešok, či iné.
Samozrejme všetko naraz sa nedá zrealizovať, všetko sú to
investície. Treba si len naozaj stanoviť, čo je
najdôležitejšie a návrh podporí.)
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Ing. Alena Šupčíková, poslankyňa OZ – pri bývalom rodinnom dome rodiny Zimovej na Trojačke
to vyzerá ako na smetisku, nechápe, ako sa tam dostalo toľko odpadu, treba sa tam ísť pozrieť.
Pred rodinným domom rodiny Krajčovicovej je treba upraviť terén – odstrániť kamene.
Budú riešiť kúrenie v dome kultúry?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – s kúrením bol naozaj problém, niekde začala unikať zo systému
voda. Sú dve možnosti, a to rozkopať a odstrániť chybu, resp.
vybudovať samostatné plynové kúrenie.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – informovala poslancov OZ o programe tohtoročných
Petro-Pavlovských hodoch. Počas tohtoročných hodov si pripomíname 120. výročie vzniku našej
obce, preto je naplánovaný bohatý program. Už dňa 18.06.2015 je pre verejnosť pripravená
akadémia Základnej školy s materskou školou Makov k vzniku obce. Dňa 26.06.2015 o 17.00 hod
bude slávnostné obecné zastupiteľstvo, na ktoré sú prizvaní ako hostia starostovia obcí, ktorých
obec Makov bola v minulosti súčasťou. Večer bude v dome kultúry bohatý galaprogram, na ktorom
vystúpia naše folklórne skupiny, aj detský Makovníček . V sobotu bude tradičný futbalový turnaj
O pohár starostu obce, novinkou je súťaž vo varení gulášu, popoludní bude hasičská súťaž a večer
hodová zábava. V nedeľu budú, ako každoročne, slávnostné sväté omše, počas dňa bude kultúrny
program, popoludní sa uskutoční futbalový turnaj s MŠK Žilina, no a samozrejme v obci bude
množstvo remeselníkov, predajných stánkov a pre najmenších kolotoče.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – zaujíma ho, či sa bude pokračovať v prácach na cintoríne.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – voda na cintoríne sa spojazdní, a to tým spôsobom, že sa systém
pospája.)
22. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložil
a prečítal k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce. Uznesenia boli schválené pod číslom 56 –79/2015.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
23. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní deviati poslanci

OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce p. Martin Pavlík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 21.00 hod.
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ

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

Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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