Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 12/2020

Dátum: 02.12.2020

ZÁPISNICA
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 15. septembra 2020
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
PRÍTOMNÍ
Starosta obce :
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ :

Martin Pavlík
Jozef Pavlík
Ing. Daniel Brezina, PhD.
Rastislav Gajdoš
Ing. Stanislav Gašparík
Rudolf Greguš
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Mgr. Marta Sláviková

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Prizvaní:

Ing. Irena Valičková
František Chuděj
Mgr. Elena Rusňáková

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Martin Pavlík.
Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, z celkového počtu 9, čo je
nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec OZ, Ing. Stanislav
Gašparík, príde na rokovanie o 15 minút neskôr.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, PROGRAMU ROKOVANIA
A URČENIE ZAPISOVATEĽKY
V zmysle § 12, bod 3 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 24.04.2019
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia zástupca starostu obce.
Za overovateľov dnešnej zápisnice navrhuje p. Martin Pavlík, starosta obce poslancov OZ podľa
abecedného poradia Ing. Daniela Brezinu, PhD. a Mgr. Martu Slávikovú.
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Stanislavu Gregušovú, zamestnankyňu obce.
Starosta obce, p. Martin Pavlík, na začiatku rokovania doplnil do programu nasledovné body:
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Makov
15. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu pre
stavbu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov“
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ schvaľuje
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.10.2020 Ing.
Daniela Brezinu, PhD. a Mgr. Martu Slávikovú, poslancov obecného zastupiteľstva.
B/ schvaľuje
program rokovania OZ v Makove dňa 02.12.2020:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie 4. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2020
5. Rozpočtové provizórium pre rok 2021
6. Nakladanie s majetkom obce - Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov v BD Makov –
Čierne 17, 15 b. j. a v BD Makov 383 – Štandard 210
7. Nakladanie s majetkom obce - Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva – odkúpenie spoluvlastníckych podielov v pozemku CKN 5893/3 – cintorín
8. Nakladanie s majetkom obce - Žiadosť o odpredaj obecného pozemku CKN 309/1 od pána
Jána Čičku
9. Nakladanie s majetkom obce - Návrh na zmenu výšky prenájmu k nájomnej zmluve medzi
nájomcom Argentum s r. o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca, zastúpená Mgr. Tomášom
Turiakom a prenajímateľom Základná škola s materskou školou, Makov 264, 023 56
Makov, uzatvorenou 03.06.2010
10. Správa o výsledku kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Makov na 2. polrok 2020
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2021
12. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
13. Informácia o doručení odpovede na informáciu o riešení petície vlastníkov nehnuteľností
z miestnej časti Makov - Buková
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Makov
15. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu pre
stavbu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov“
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa

0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová
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Neprítomný
Nehlasoval

1
0

Ing. Stanislav Gašparík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 191/2020 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 12/2018 zo dňa 19.12.2018
s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z posledného rokovania oboznámila poslancov p.
Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce:
Na zasadaní obecného zastupiteľstva konanom dňa 15.09.2020 bolo prijatých celkovo 13
uznesení, z toho 4 ukladajúce. Jedno ukladajúce uznesenie je prenesené z decembra 2019.
Uznesenie
číslo

Dátum
prijatia
uznesenia

190/2020

15.09.2020

188/2020

181/2020

179/2020

124/2019

Predmet uznesenia

B) žiada starostu obce, p. Martina
Pavlíka, zabezpečiť rekonštrukciu
informačného panela v osade Greguše.
B/žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
naložiť s pozemkom CKN 76/4 trvalý
15.9.2020
trávny porast o výmere 108 m2 v súlade
so Zásadami nakladania s majetkom obce
Žiada starostu obce p. M. Pavlíka,
pripraviť všetky administratívne
15.9.2020 podklady k vytvoreniu novej časti obce –
Kasárne
T : do konca mája 2021
Berie na vedomie plnenie uznesení zo
zastupiteľstva OZ dňa 17.6.2020 a určuje
termín splnenia uznesení 161/2020 bod C
a bod D, 165/2020, 124/2019 do
najbližšieho zasadania OZ
161/2020 bod C – konateľ spoločnosti
Vodohospodár Makov spol. s.r.o. pán
15.9.2020 Pavlík Jozef nadviazal spoluprácu
s firmou „TEST“, ktorá vypracovala
cenovú ponuku na modernizáciu káblovej
televízie v obci Makov.
161/2020 bod D – žiadosť na starostu
obce zistiť možnosť zapojenia sa obce do
projektu „SMART“, ktorý by zlepšil
využívanie káblovej siete v obci Makov.
E/ žiada starostu obce, pána M. Pavlíka,
aby na úseku odpadového hospodárstva
04.12.2019 pripravil do 30.6.2020 návrh nového
systému množstvového vývozu odpadu
v obci Makov

STAV
Nesplnené
Je v plnení
Napísaný list trom
spolumajiteľom nehnuteľnosti
s informáciou o možnostiach
naloženia s pozemkom

Nesplnené
Pozastavené z dôvodu sčítania
obyvateľstva

Nesplnené

Nesplnené

Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 2:
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: K plneniu uznesenia č. 124/2019 očakáva riešenie s tým,
že do konca júna 2021 na zasadnutie OZ bude predložený návrh nového systému nakladania
s odpadmi a to formou množstvového vývozu odpadu.
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce Martina Pavlíka, aby do 30. 06. 2020 predložil na zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrh nového systému nakladania s odpadmi a to formou množstvového vývozu
odpadu.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
1
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta Sláviková

Ing. Stanislav Gašparík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 192/2020 bolo prijaté.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 2:
Jozef Pavlík, poslanec OZ: K plneniu uznesenia č. 161/2020 podal ústne vysvetlenie s tým, že p.
Jozef Pavlík sa ospravedlnil poslancom obecného zastupiteľstva, že materiál im nebol
predložený s ostatným materiálom, nakoľko zamestnanec spoločnosti VODOHOSPODÁR
Makov, spol. s r. o. ochorel a tým pádom ho nemohol pripraviť. Tento materiál bol
poslancom obecného zastupiteľstva predložený po obedňajšej prestávke pod názvom –
Posúdenie aktuálneho stavu siete a návrh na ďalšie prevádzkovanie vypracovaný firmou
TES Media, s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina dňa 04.11.2020 pre firmu
Vodohospodár Makov. Vysvetlil, v akom stave je súčasná káblová televízia, ktorú
prevádzkuje firma Vodohospodár Makov s. r. o., aké možnosti máme pre jej zlepšenie.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
konateľa spoločnosti VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. Jozefa Pavlíka, aby informoval
občanov obce o zámere modernizácie káblovej televízie v obci Makov a následne aby pozval
zástupcu spoločnosti TES Media, s. r. o., aby odprezentovala svoju ponuku na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 193/2020 bolo prijaté.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 2:
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: Pýtala sa, či je už splnené uznesenie č. 97/2019 zo dňa
26.06.2019 v znení: „Obecné zastupiteľstvo v Makove žiada starostu obce, p. Martina
Pavlíka, o prípravu pasportizácie miestnych komunikácií v obci Makov.“, či sa už na
pasporte miestnych komunikácií pracuje.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: On pripraví na budúce zastupiteľstvo materiál, ktoré cesty
chce zahrnúť do pasportu.
Martin Pavlík, starosta obce: Poslední spracovávatelia pasportu manželia Grambličkoví sa
vyjadrili, že podľa nich nie je potrebné opätovne pasport spracovať, nakoľko všetky
potrebné komunikácie sú v súčasnom pasporte zahrnuté. Po zápise pozemkových úprav obec
nadobudla veľa pozemkov, ktoré sú v katastri vedené ako komunikácie. Starosta nie je
stotožnený s tým, aby sa urobila komplexná pasportizácia. Treba riadne zvážiť, či vôbec do
toho ísť. Keby sme mali pristúpiť k jeho spracovaniu, tak by odporučil po častiach, nakoľko
by to bolo finančne náročné pre obec.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva dňa 15.09.2020,
17.06.2020 a 04.12.2019.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa

0
1

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Ing. Stanislav Gašparík
Mgr. Marta Sláviková
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Neprítomný
Nehlasoval

0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 194/2020 bolo prijaté.
4. 4. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE MAKOV NA ROK 2020
Nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4 písmena b) obecné
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, preto predkladám na rokovanie OZ návrh
4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2020 na prerokovanie a schválenie.
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežné príjmy a to výdavky na prenesené
výkony štátnej správy v rámci samosprávy- školstvo, ktoré boli upravované podľa stavu
k 15.09.2020, transfer od Nadácie PONTIS a kapitálové výdavky, ktoré sa vykonali, avšak
v rozpočte neboli rozpočtované.
Materiál predložila Ing. Irena Valíčková.
Príjmy rozpočtu 2020
- Dotácia MV SR na matriku (valorizácia) zvýšiť o výšku 182 €
- Dotácia z UPSVR Čadca na projekt „ Pracuj v školskej jedálni“ zvýšiť o výšku 3 745 €
- Dotácia MV SR na PVŠS – školstvo zvýšiť o výšku 2 636 €
- Dotácia MV SR na asistenta učiteľa zvýšiť o výšku
556 €
- Dotácia MV SR na vzdelávacie poukazy znížiť o výšku 90 €
- Dotácia MV SR na predškolákov znížiť o výšku 290 €
- Dotácia z UPSVR Čadca na projekt „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ o výšku 13 927 €
- Dotácia MV SR na PVŠS- na úseku CO zvýšiť o výšku 37 €
- Transfer z Nadácie PONTIS na skrášlenie detského ihriská zvýšiť o výšku 1 000 €
SPOLU príjmy: zvýšenie o 21 703 €
Výdavky rozpočtu 2020
- znížiť bežné výdavky na Strategické plánovanie rozvoja na služby o výšku 750 €
- zvýšiť bežné výdavky na úseku Stavebného poriadku na mzdu o výšku 445 € a odvody 155 €,
na telefón o výšku 50 € a na stravovanie o výšku 75 €, t. j. celkom o výšku 725 €
- zvýšiť bežné výdavky pre Matriku na služby o výšku 182 €
- zvýšiť bežné výdavky pre CO na mzdy a odvody skladníka o výšku 37 €
- znížiť bežné výdavky pre Osvedčovanie listín na tlačív o výšku 50 €
- znížiť bežné výdavky pre Trhovisko na opravu o výšku 50 €
- znížiť kapitálové výdavky pre Požiarnu ochranu na rekonštrukciu PZ na bývalom CHP
o výšku 15 000 €
- znížiť bežné výdavky pre Správu a údržbu verejných priestranstiev na opravu autobusových
zastávok o výšku 1 000 €
- zvýšiť bežné výdavky pre Základnú školu na PVŠS o výšku 2 636 €, na asistenta učiteľa
o výšku 556 €, presun mzdových prostriedkov na prevádzku vo výške 8 000 €
- znížiť bežné výdavky pre Materskú školu PVŠS na predškolákov o výšku 290 € a zvýšiť
bežné výdavky na projekt o výšku 13 927 € a zároveň preklasifikovať prostriedky zo miezd
na tovary a služby o výšku 8 250 €
- zvýšiť bežné výdavky pre Výdajňu ŠJ za projekt „Pracuj v ŠJ“ na mzdy o výšku 800 €
a odvody o výšku 280 €, t. j. celkom o výšku 1 080 €
- znížiť bežné výdavky pre Centrum voľného času na vzdelávacie poukazy o výšku 90 €,
presun mzdových prostriedkov na prevádzku vo výške 2 000 €
- zvýšiť kapitálové výdavky pre Dom kultúry na rekonštrukciu vstupu o výšku 1 500 €
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- znížiť bežné výdavky pre Organizáciu kultúrnych aktivít o celkovú výšku 4 000 € a to
materiál na hody 200 €, materiál na vianočný jarmok 200 €, ceny na športové podujatia 300 €,
reprezentačné 300 €, kultúrno-spoločenské podujatia 1 000 €, Deň matiek 400 €, Úcta
k starším 300 €, Vianočné trhy 300 €, cyklistické preteky 700 €, kamerovanie akcií 300 €
- zvýšiť bežné výdavky na Detské ihrisko na materiál o výšku 1 500 €, na projekt o výšku
1 000 € a kapitálové výdavky pre Detské ihriská na oplotenie ihriska v Čiernom o výšku
2 500 €
- znížiť kapitálové výdavky pre Verejné osvetlenie na rekonštrukciu svetiel VO o výšku 2 000
€
- znížiť kapitálové výdavky pre Cyklochodník na projekt o výšku 6 000 €
- zvýšiť kapitálové výdavky pre BD17 na výrobu zábradlia o výšku 2 500 €
- zvýšiť kapitálové výdavky pre ZPS Makov o výšku 18 500 € ( prístrešok KUKA nádoby –
3 000 €, Záhradné jazierko – 11000 €, pokrytie garáže- 4 500 €)
- zvýšiť bežné výdavky pre Zdravotné stredisko na výrobu svetelnej reklamy o výšku 1 000 €
a kapitálové výdavky na vstupné dvere o výšku 2 500 €
- zvýšiť bežné výdavky na opravu lávky o výšku 4 000 € a znížiť kapitálové výdavky na lávku
za OU o výšku 6 000 €
- znížiť bežné výdavky pre Rímsko-katolícku farnosť na dotáciu o výšku 1 000 €
- znížiť bežné výdavky pre ZO SZŤP a ZPCCH na dotáciu o výšku 1 000 €
- znížiť bežné výdavky pre ŠK Javorník Makov na dotáciu o výšku 2 000 €
SPOLU výdavky: zvýšenie o 14 913 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné:
Príjmy kapitálové:
Príjmy finančné:
Príjmy celkom:

2 228 152 €
60 000 €
190 000 €
2 478 152 €

Výdavky bežné:
2 220 685 €
Kapitálové výdavky: 234 618 €
Finančné operácie:
13 550 €
Výdavky celkom: 2 468 853 €

Rozdiel: + 9 299 €
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ: Prístrešok pre nádoby na komunálny odpad a garáž
v ZPS je fajn, avšak nesúhlasí s realizáciou záhradného jazierka. Posledné zasadnutie
obecného zastupiteľstva bolo 15.09.2020 a zmluva o dielo na realizáciu jazierka bola
zverejnená 28.09.2020. Prečo neboli už na tomto zastupiteľstve informovaní o tom, že sa ide
niečo takéto realizovať. Vo zverejnenej zmluve o dielo je uvedené, že všetky informácie sú
v prílohách č. 1 a č. 2, avšak tieto prílohy zverejnené nie sú. On sa s týmto výdavkom
nestotožňuje. Bol by radšej keby sa realizovalo napr. omaľovanie stien v izbách, výmenu
okien, vybudovanie miestnosti pre umiestnenie zosnulých, aby nezostávali na izbách, atď.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: Myslí si to isté. Nebola to nutná a ani vyvolaná
investícia a nesúhlasí s ňou. Poslanci neboli o tejto investícii nijako informovaní, dozvedela
sa o nej len náhodou prostredníctvom povinného zverejňovaniach zmlúv obcou.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ: Súhlasí s Danielom Brezinom a Martou
Slávikovou, peniaze sa mohli využiť inak. Pýtal sa vôbec niekto klientov zariadenia, čo by
chceli? Títo ľudia potrebujú kontakt s rodinou, potrebujú sa porozprávať.
Často sa poslanci obecného zastupiteľstva dostávajú do situácie, že sú málo informovaní.
Vedenie obce začne niečo realizovať, do niečoho investuje obecné peniaze a až potom sa
o tom poslanci dozvedia na zastupiteľstve.
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Požiadala ostatných poslancov o schválenie uznesenia, že starosti obce predloží rozpočet
koľko obec doteraz stála výstavby jazierka a detského ihrisko a čo tam bolo vlastne urobené.
Jozef Pavlík, poslanec OZ: Investíciu do jazierka veľmi chváli. Išlo o revitalizovanie starej
nepotrebnej čističky. Izby v zariadení boli vymaľované pred dvoma rokmi, okná sa budú
riešiť v roku 2021. Nemyslí si, že by technická miestnosť pre kontakt klientov s rodinou
niečo priniesla.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ: Procedurálne realizácia jazierka nebola kóšer, avšak
k tento investícii nemá výhrady. Vie si predstaviť ľudí, ktorí ho budú využívať. Vidí v tom
dobrý úmysel.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Nesúhlasí s Danielom Brezinom. Jazierko vytvára nejaký
život pre seniorov. Na druhej strane treba povedať, že sa to nemalo robiť takýmto
spôsobom. Najskôr mala byť táto investícia schválená obecným zastupiteľstvo a až potom
realizovaná. Keby sa mal možnosť skôr k tomu vyjadriť, určite by navrhol, aby jazierko
slúžilo aj ako protipožiarna nádrž.
Miestnosť pre umiestnenie zosnulých bola v zariadení kedysi vytvorená, avšak v súčasnosti
sú v nej zamestnanci. Nakoľko v zariadení stúpla úmrtnosť, bolo by dobré, keby
zamestnanci túto miestnosť uvoľnili.
Altánok, ktorý spadol, nebol podľa neho aj tam obyvateľmi zariadenia využívaný.
Ďalej sa pýtal, kedy bude realizovaná oprava požiarnej zbrojnice.
Navrhol schváliť tento bod programu avšak s výhradou.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ: Býva hneď vedľa zariadenia a preto vidí evidentný
záujem zamestnancov o skrášlenie prostredia okolia budova. Altánok bol využívaný, veľa
krát tam videla dôchodcov sedieť a rozprávať sa. Avšak čo sa týka výstavby jazierka, stačilo
poslať jeden e-mail, ktorým by boli poslanci informovaní.
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ: Informovanosť poslancov obecného zastupiteľstva je veľmi
slabá, často sa o dianí v obci dozvie od občanov skôr, ako je informovaný ako poslanec
vedením obce. Malo by sa s tým niečo robiť.
Rudolf Greguš, poslanec OZ: Zaujímalo ho, ako sa naložilo so sponzorským darom 5.000 €, či
už ho má obec na účte. Či môžu byť tieto peniaze použité aj na iné detské ihriská v obci.
Martin Pavlík, starosta obce: Ospravedlnil sa, že výstavba jazierka nebola zahrnutá v úprave
rozpočtu už 15.09.2020, avšak nebol o tomto zámere informovaný. Dozvedel sa o tom, až
keď mu bola predložená na podpis zmluva o dielo. Výstavbu jazierka navrhli realizovať
dievčatá, ktoré robia v ZPS.
Ďalej informoval o výmene bočných dverí na dome kultúry (núdzový východ od obecného
úradu) sa bude realizovať v roku 2021. Tak isto sa bude v roku 2021 realizovať a výmena
dverí a výstavby bezbariérového vchodu do zdravotného strediska.
Peniaze od štátu na opravu požiarnej zbrojnice má obec na účte, avšak kým nie je papierovo
všetko dotiahnuté do konca, nezačne sa pre istotu s prácami. Predpokladá, že v roku 2021 sa
táto oprava bude realizovať.
Čo sa týka sponzorského daru 5.000 €, tieto peniaze sú presne adresované na detské ihrisko
v Čiernom. Peniaze zatiaľ obec neobdržala. Šek, ktorý prevzal, bol iba symbolický.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
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Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
s výhradami 4. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2020:
- príjmová časť:
2.478.152,-- €
- výdavková časť:
2.468.853,-- €.

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

1
0
1
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová
Ing. Daniel Brezina, PhD
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 195/2020 bolo prijaté.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, aby do budúceho zastupiteľstva predložil podrobný rozpočet a vyúčtovanie
výstavby jazierka a detského ihriska.

Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing.
Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš, Mgr. Katarína
Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík,
Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 196/2020 bolo prijaté.

10

5. SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA PRE ROK 2021
Nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §11
ods. 4 písm. b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie a nakladanie s majetkom obce.
Podľa § 11 ods. 1 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ nie je schválený rozpočet obce
do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho roka –
rozpočtového provizória.
V rozpočtovom provizóriu výdavky rozpočtu obce nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu predchádzajúceho roka.
Z dôvodu, že nie je schválený rozpočet Obce Makov na rok 2021 (nie je schválený štátny
rozpočet, nie sú známe príjmy na prenesené výkony štátnej správy), predkladám návrh na
schválenie rozpočtového provizória.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 5:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Chce, aby sa pri schvaľovaní rozpočtu nabehlo na nejaký
systém. Každú investíciu má schvaľovať obecné zastupiteľstvo a až potom sa má realizovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa oprávnene ozývajú na to, že nie sú včas informovaní.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: Štátny rozpočet pre rok 2021 je už schválený, preto
nevidí dôvod, prečo sa nepredložil návrh obecného rozpočtu pre rok 2021. Argument typu,
že teraz ešte nevieme výšku dotácii a podielových daní, nie je správny. Informácie
o výškach dotácií a podielových daní budú vo februári rovnaké ako sú teraz.
Dôvodová správa je napísaná protizákonne. Správny zákonný postup mal byť, že mal byť
predložený návrh rozpočtu a keby ten nebol schválený, tak až potom by sa pristúpilo
k schvaľovaniu rozpočtového provizória.
Jozef Pavlík, poslanec OZ: Sú investície, ktoré sa realizujú niekoľko rokov, každý rok sa na
tejto investícii niečo schvaľuje. Môžeme sa informovať, avšak aj tak sa bude investícia
schvaľovať až po začatí jej realizácie.
Prekvapila to informácia od Mgr. Marty Slávikovej, že obec postupuje pri schvaľovaní
rozpočtového provizória protizákonne. Ak by to tak malo byť, tak obec určite do konca roka
rozpočet schváli.
Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ: Sú dve možnosti. Buď by sa schválil rozpočet na rok
2021 alebo, ako postupujeme, sa schváli rozpočtové provizóriu. Iné obec, nakoľko ešte
nevedia presné dotácie od štátu, postupujú tak, že súčasné príjmy znížia o napr. 6 %. Takto
sme mohli postupovať aj my a znížiť príjmy o napr. 8-9 % a týmto príjmom prispôsobiť aj
výdavky.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Schvaľuje, že sa bude rozpočet pre rok 2021 schvaľovať na
začiatku roka 2021, nakoľko vtedy by už mala obec vedieť všetky potrebné informácie
k rozpočtu a správne budú v rozpočte uvedené konečné stavy na obecných účtoch. Nemyslí
si, že informácia Mgr. Marty Slávikovej je správny. Nemyslí si, že chyba v dôvodovej
správe je porušením zákona.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
Rozpočtové provizórium pre rok 2021 Obce Makov.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
1
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš,
Ing. Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 197/2020 bolo prijaté.
6. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE – OPAKOVANÉ UZAVRETIE ZMLÚV
O NÁJME BYTOV V BD MAKOV – ČIERNE 17, 15 B. J. A BD 383 STANDARD 210
K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa
považuje suma alebo úhrn súm:
214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .
Časť súčasných nájomcov, ktorým 31. 12. 2020 končí nájomná zmluva, požiadali o opakovaný
prenájom. Sú to:
1. dňa 05.11.2020 predložila Miroslava Plešivková žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno „C“ v BD Čierne 17 a to od 01.01.2021. V byte budú bývať 3
osoby: Miroslava Plešivková a jej dcéry Liana a Zoe Moravčíkové.
Voči jej osobe obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložila:
- potvrdenie o príjme za rok 2019
- potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa rok 2019.
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 2x
98,08 € (nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa) = 1.438,47 €, ich príjem
neprekračuje povolenú hranicu.
2.

dňa 25.11.2020 predložil Michal Korchaník žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno „D“ v BD Čierne 17 a to od 01.01.2021. V byte býva 1 osoba – on
sám.
Voči jeho osobe obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložil potvrdenie o výške príjmu zamestnanca rok 2019.
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V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri jeho domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) x 3,5 =
751,91 €, jeho príjem neprekračuje povolenú hranicu.
3.

dňa 12.11.2020 predložili manželia Valkoví žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno „F“ v BD Čierne 17 a to od 01.01.2021. V byte bývajú 4 osoby:
Peter, Miroslava, deti Adriána a Samuel.
Voči ich osobám obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložili:
Peter Valek – daňové priznanie za rok 2019
Miroslava Valková – daňové priznanie za r.2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
(ďalšia plnoletá osoba) + (2 x 98,08 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 548,76 € x 3,5 = 1.963,01 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.

4.

dňa 20.11.2020 predložili manželia Papajoví žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno „K“ v BD Čierne 17 a to od 01.01.2021. V byte býva 5 osôb:
Marián, Andrea, synovia Mário a Samuel a dcéra Klaudia.
Voči ich osobám obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložili:
- Marián Papaj - potvrdenie o zdaniteľných príjmoch r. 2019
- Andrea Papajová – ročné zúčtovanie preddavkov na daň r. 2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 2x
149,87 € (ďalšie plnoleté osoby) + (2 x 98,08 € za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené
neplnoleté dieťa) = 2.487,56 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.

5.

dňa 18.11.2020 predložila Lea Ružbašanová žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu č. „I“ v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. od 01.01.2021.
V byte bývajú 3 osoby: Lea Ružbašanová a synovia Štefan a Jakub
Voči jej osobe obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložila:
ročné zúčtovanie preddavkov na daň r. 2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
(ďalšia plnoletá osoba + 98,08 € (za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa)
= 1.619,73€, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.

6.

dňa 26. 11. 2020 predložili manželia Hričovcoví žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu č. „M“ v BD Makov – Čierne 17, 15 b. j. a to od 01. 01. 2020. V byte bývajú
spolu s dcérami Michaelou, Anetou a Tatianou.
Voči ich osobám nevidujeme žiadne pohľadávky:
Ako doklad o príjme za rok 2019 predložili:
Martin Hričovec – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch r. 2019
potvrdenie o výške príjmu zamestnanca r. 2019
Daniela Hričovcová – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch r. 2019
potvrdenie o mzde r. 2019
potvrdenie o príjme r. 2019
potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa r. 2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
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(ďalšia plnoletá osoba) + 3x 98,08 € (nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 2.306,29 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
7.

dňa 18.11.2020 predložila Terézia Lieskovanová žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu číslo „4“ v BD Makov 383 a to od 01.01.2021. V byte býva 5 osôb:
Terézia, manžel Martin a deti Jakub, Matúš a Terézia.
Voči ich osobám obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme za rok 2019 predložili:
Martin Lieskovan – daňové priznanie r. 2019
Terézia Lieskovanová –potvrdenie o príjme r. 2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
(ďalšia plnoletá osoba) + 3x 98,08 € (nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa)= 2.306,29 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu

8.

dňa 12. 11. 2020 predložila Mgr. Jaroslava Adamcová žiadosť o opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu č. 2 v BD Makov – Štandard 210 a to od 01. 01. 2021. V byte býva
spolu s dvoma deťmi dcérou Sofiou a synom Martinom.
Obec voči jej osobe neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme za rok 2019 predložila:
ročné zúčtovanie preddavkov na daň r. 2019
rozhodnutie o výživnom
UPSVaR Čadca, Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa r.2019
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu: 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 2x
98,08 € (nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa) = 1. 438,47 €, ich príjem
neprekračuje povolenú hranicu.

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) berie na vedomie
1. žiadosť Mariána Papaja a manželky Andrey Papajovej, obaja trvale bytom Čierne 17, 023
56 Makov zo dňa 20.11.2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „K“
v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. od 01.01.2021.
2. žiadosť Miroslavy Plešivkovej, trvale bytom M. R. Štefánika 2560/40, 022 01 Čadca zo
dňa 05.11.2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „C“ v Bytovom dome
Makov – Čierne 17, 15 b. j. od 01.01.2021.
3. žiadosť Michala Korchaníka, trvale bytom Čierne 17, 023 56 Makov zo dňa 25.11.2020
o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „D“ v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. od 01.01.2021.
4. žiadosť Petra Valka a manželky Miroslavy Valkovej, obaja trvale bytom Čierne 28, 023 56
Makov zo dňa 12.11.2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „F“ v Bytovom
dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. od 01.01.2021.
5. žiadosť Ley Ružbašanovej, trvale bytom Makov 12, 023 56 Makov zo dňa 18.11.2020
o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „I“ v Bytovom dome Makov – Čierne 17,
15 b. j. od 01.01.2021.
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6.

7.

8.

žiadosť Martina Hričovca a manželky Daniely Hričovcovej, obaja trvale bytom Potok 4,
023 56 Makov zo dňa 26. 11. 2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „M“ v
Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b. j. od 01.01.2021.
žiadosť Terézie Lieskovanovej, trvale bytom Makov 383, 023 56 Makov zo dňa
18.11.2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „4“ v Bytovom dome Makov
383 Štandard 210, od 01.01.2021.
žiadosť Mgr. Jaroslavy Adamcovej, trvale bytom Makov 259, 023 56 Makov zo dňa
12.11.2020 o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „2“ v Bytovom dome Makov
383 Štandard 210, od 01.01.2021.

B) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového bytu písmeno „C“ o výmere 46,12 m2 na 1. nadzemnom
podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j Miroslave Plešivkovej, trvale bytom M. R.
Štefánika 2560/40, 022 01 Čadca a to od 01.01.2021 do 31.12.2023.
C) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového bytu písmeno „D“ o výmere 49,46 m2 na 1. nadzemnom
podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. Michalovi Korchaníkovi, trvale bytom
Čierne 17, 023 56 Makov a to od 01.01.2021 do 31.12.2023.
D) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového bytu písmeno „F“ o výmere 55,58 m2 na 1. nadzemnom
podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. manželom Petrovi Valkovi a Miroslave
Valkovej, obaja trvale bytom Čierne 28, 023 56 Makov a to od 01.01.2021 do 31.12.2023.
E) schvaľuje
opakovaný prenájom 3-izbového mezonetového bytu písmeno „K“ o výmere 79,50 m2 na 2.
nadzemnom podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. manželom Mariánovi
Papajovi a Andrei Papajovej, obaja trvale bytom Čierne 17, 023 56 Makov a to od 01.01.2021
do 31.12.2023.
F) schvaľuje
opakovaný prenájom 3-izbového mezonetového bytu č. I o celkovej výmere 78,85 m2 na 2.
nadzemnom podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. Ley Ružbašanovej, trvale
bytom Makov 12, 023 56 Makov a to od 01.01.2021 do 31.12.2021.
G) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového mezonetového bytu č. „M“ o výmere 55,70 m2 na 2. poschodí
Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. manželom Martinovi Hričovcovi a Daniele
Hričovcovej, obaja trvale bytom Potok 4, 023 56 Makov a to od 01.01.2021 do 31.12.2021.
H) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového bytu číslo „4“ o výmere 55,28 m2 na 2. nadzemnom podlaží
Bytového domu Makov 383 Terézii Lieskovanovej, trvale bytom Makov 383, 023 56 Makov
a to od 01.01.2021 do 31.12.2021.
CH) schvaľuje
opakovaný prenájom 2-izbového bytu č. 2 o výmere 55,28 m2 na 1. nadzemnom podlaží
Bytového domu Makov 383 - Štandard 210, 8 b. j Mgr. Jaroslave Adamcovej, trvale bytom
Makov 259, 023 56 Makov a to od 01.01.2021 do 31.12.2023.
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Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš,
Ing. Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš,
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 198/2020 bolo prijaté.
7. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE – DOHODA O ZRUŠENÍ A VYSPORIADANÍ
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA – ODKÚPENIE SPOLUVLASTNÍCKYCH
PODIELOV CKN 5893/3 - CINTORÍN
Obec Makov má záujem na majetkovo-právnom vysporiadaní spoluvlastníckych podielov
pozemku CKN 5893/3 pod B1, B2, B3, B4 a B5, ktoré vlastnia neznámi podieloví
spoluvlastníci Imrich Kučavík a Mária Kučavíková (rod. Pápolová).
O vysporiadanie týchto spoluvlastníckych podiel sa Obec Makov snažila v rokoch 2012 – 2016
určovacou žalobou na Okresným súde v Čadci, ktorá však bola neúspešná.
Na pozemku CKN 5893/3 je vydané stavebné povolenie vydané Mestom Turzovka č. j. Výst21-569-TX1-Ma-1888/KC-2014-Jt zo dňa 24.09.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
04.11.2014, na stavbu „Rekonštrukcia cintorína v Obci Makov. K tomuto stavebnému
povoleniu sa vyjadroval aj Slovenský pozemkový fond – Bratislava.
Keďže sa Obci Makov nepodarilo doriešiť vlastnícke vzťahy určovacou žalobou, žiadame o ich
usporiadanie dohodou o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vysporiadaní s SPF
Bratislava.
Jednou s podmienok je aj doloženie znaleckého posudku na predmetný pozemok. Z uvedeného
dôvodu Obec Makov dala spracovať znalecký posudok v zmysle ktorého je stanovená
všeobecná hodnota pozemku: 1,75 € / 1m2.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ schvaľuje
uzatvorenie „Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva“ v pozemku CKN
5893/3 Ostatná plocha o výmere 3305 m2, LV č. 9723 pod B1, B2, B3, B4 a B5 medzi
Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36, 817 15 Bratislava a Obcou Makov, Makov č.
60, 023 56 Makov.
B/ schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov v pozemku CKN 5893/3 Ostatná plocha o výmere 3305
m2, LV č. 9723 pod B1, B2, B3, B4 a B5 na základe uzatvorenej „Dohody o zrušení a
vysporiadaní podielového spoluvlastníctva“.
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Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
1
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš,
Ing. Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš, Ing. Marián Masnica,
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta Sláviková

Mgr. Katarína Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 199/2020 bolo prijaté.
8. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE – ŽIADOSŤ O ODPREDAJ OBECNÉHO
POZEMKU
Obci Makov bola 14.01.2020 doručená žiadosť p. Petra Čičku. o odpredaj časti obecného
pozemku CKN 309/1. Jedná sa o časť obecného pozemku medzi postavenou bránou a reálnou
hranicou pozemku CKN 309/6 vo vlastníctve p. Čičku.
Uvedenou žiadosťou sa OZ v Makove zaoberala už na svojom zasadnutí v 6/2020 a bola
poslancami vykonaná obhliadka na mieste, ale nebolo prijaté uznesenie. Z uvedeného dôvodu
je opätovne predložená na prerokovanie žiadosť p. Petra Čičku.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 8:
Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ: Tú istú žiadosť sme schvaľovali 14.02.2020. Tento
spor treba ukončiť a navrhuje prijať uznesenie, že pozemok CKN 309/6 je obecný a obec
žiada p. Čičku, aby spornú bránu presunul na svoj pozemok.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ: Mali by sme sa rozhodnúť až po predložení súdnoznaleckého geometrického plánu, či naozaj ide o pozemok vo vlastníctve obce. Obe rodiny
sú naši občania a mali by sme rozhodnúť tak, aby sme ani jedným neznepríjemnili život.
Rudolf Greguš, poslanec OZ: Navrhuje pozemok nepredať.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ: Treba jednoznačne povedať, že tento
pozemok sa nepredáva.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Ide o pozemok, ktorý je súčasťou prístupovej cesty.
Navrhol do uznesenia doplniť, že pozemok CKN 309/6 nie je pre obec prebytočný.
Martin Pavlík, starosta obce: Ide o dlhoročný spor medzi susedmi, kde ich odporučil na súd.
Pozemok je obecný a je na poslancoch, či schvália odpredaj alebo nie.
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/ berie na vedomie
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žiadosť o schválenie predaja obecného pozemku p. Petra Čičku.
B/ neschvaľuje
odpredaj časti obecného pozemku CKN 309/1, nakoľko tento pozemok nie je pre obec
prebytočný.
C/ žiada
starostu obce o odstránenie všetkých prekážok, ktoré sa na pozemku CKN 309/1 nachádzajú.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
1
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš,
Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Mgr. Marta Sláviková
Rudolf Greguš

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 200/2020 bolo prijaté.
9. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE – NÁVRH NA ZMENU VÝŠKY PRENÁJMU
K NÁJOMNEJ ZMLUVE MEDZI NÁJOMCOM ARGENTUM S. R. O., MOYZESOVA
1441, 022 01 ČADCA, ZASTÚPENÁ MGR. TOMÁŠOM TURIAKOM
A PRENAJÍMATEĽOM ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, MAKOV
264, 023 56 MAKOV, UZATVORENOU 03.06.2010
Predmetná zmluva bola uzatvorená dňa 03.06.2010 medzi nájomcom Argentum s.r.o.,
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca, zastúpená Mgr. Tomášom Turiakom a prenajímateľom vtedy
ešte Materská škola, Makov 146, rozp. org. zastúpená Zuzanou Kubačkovou.
Zmluva bola 01.08.2010 upravená:
- dodatkom č. 1. čl. V Práva a povinnosti zmluvných strán,
- dodatkom č.2, kde na základe uznesenia Obce Makov č. 86/2013 zo dňa 12.06.2013 sa mení
prenajímateľ s účinnosťou od 01.09. 2014 na: Základná škola s materskou školou 264, 023 56
Makov,
- dodatkom č. 3 z 03. 06.2020 na: Doba nájmu dohodnutá v čl. IV ods. 1 Zmluvy o prenájme
nebytových priestorov sa predlžuje na dobu určitú od 04. 06. 2020 do 31. 12. 2020. Ostatné
body uvedenej zmluvy zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Počas trvania predmetnej zmluvy nikdy nebola upravovaná výška nájmu uvedených priestorov.
Za toto obdobie boli ceny nájmov niekoľko krát valorizované. Budova MŠ, kde je predmetný
nájom je zo všetkých školských budov najstaršia, vyžaduje si preto aj najvyššie náklady na
údržbu. V roku 2019 bola napr. na tejto budove zrealizovaná výmena a doplnenie
bleskozvodov podľa požadovaných noriem, nakoľko existujúci stav bol nevyhovujúci.
Vzhľadom k narastajúcej výške cien prenájmov vo všeobecnosti a narastaniu nákladov na
údržbu budovy navrhujem zvýšenie nájmu ako uvádzam v návrhu na uznesenie na 150 €
mesačne. Celková suma nájmu predstavuje 1800 € ročne.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 9:
Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ: Nie je proti zvýšeniu nájmu, avšak predkladaný návrh
nie je v súlade s predloženým VZN č. 10/2009 , ktorým sa určujú podmienky nájmu
a podnájmu nebytových priestorov v obci Makov.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ: Navrhla tento bod riešiť za účasti riaditeľky
školy Mgr. Eleny Rusňákovej.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Predložené VZN č. 10/2009 je neaktuálne a malo by byť
neplatné. On je za to, aby sa zvýšenie schválilo.
Martin Pavlík, starosta obce: Nájomca bol oboznámený so zámerom zvýšenia nájmu a súhlasí
s ním.
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
schvaľuje
úpravu výšky prenájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy zo sumy 130 €
mesačne na sumu 150 € mesačne nájomcovi Argentum s. r. o., Moyzesova 1441, 022 01
Čadca, zastúpeným Mgr. Tomášom Turiakom od 01.01.2021.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
1
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Mgr. Katarína
Ježíková Lučanová, Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Mgr.
Janka Petrovičová, Mgr. Marta Sláviková
Ing. Daniel Brezina, PhD.

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 201/2020 bolo prijaté.
10. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY PODĽA PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MAKOV NA 2. POLROK 2020
Správu dane z nehnuteľnosti na základe § 4 ods. 3 písmeno c/ zákona o obecnom zriadení, § 99
zákona o miestnych daniach a § 4 ods. 1 o správe daní vykonáva obec Makov.
Správu dane zabezpečuje obecný úrad, oddelenie daní. Evidencia dane z nehnuteľnosti sa vedie
v elektronickej forme v informačnom systéme samosprávy URBIS.
Správkyňa dane vedie evidenciu daňovníkov -fyzických a právnických osôb na základe
podaných daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní. Správkyňa dane v súlade so
zákonom zisťuje správnosť podaných daňových priznaní a to aj porovnaním údajov podaných
daňových priznaní s Katastrom nehnuteľností a operatívne odstraňuje zistené nedostatky.
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Správkyňa dane v súlade s § 36 zákona o správe daní vykonáva vyhľadávaciu činnosť na
zistenie neprihlásených a neregistrovaných daňových subjektov. Zisťuje údaje o subjektoch,
ktoré neprihlásili nadobudnutie nového nehnuteľného majetku, alebo zmeny vo vlastníctve
nehnuteľného majetku a to na základe osvedčení o dedičstve, na základe zmien v listoch
vlastníctva, z vydaných stavebných povolení, alebo kolaudačných rozhodnutí.
Platobné výmery k dani z nehnuteľnosti sa vydávajú v súlade so zákonnými predpismi formou
rozhodnutí, ktoré sú doručované daňovým subjektom do vlastných rúk. K platobným výmerom
sú pripojené doručenky a je vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí.
Podľa výkazu o dani z nehnuteľnosti za rok 2019 v obci Makov bolo evidovaných spolu 1888
daňovníkov.
Rozdelenie dane podľa jednotlivých druhov nehnuteľnosti, počet daňovníkov, výška vyrubenej
dane, zaplatenej dane a celkovej sumy nedoplatkov je na základe Výkazu o dani z nehnuteľnosti
za rok 2019 uvedená v tabuľke č. 1 – 3.
Vývoj celkovej sumy nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti
Podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2019 je celkový stav nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti
6 276,31 €.
Vymáhanie nedoplatkov za daň z nehnuteľností
Obec Makov ako správca dane z nehnuteľnosti využíva na zabezpečenie úhrad nedoplatkov na
dani z nehnuteľnosti viacero foriem vymáhania:
- výzvy na zaplatenie nedoplatkov
- pokuty
- úroky z omeškania
- exekučné konania
- záložné právo
Výzvy na zaplatenie nedoplatkov dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4ods. 1 a § 80 ods. 1
zákona o správe daní ako aj § 2 ods. 1 zákona o miestnych daniach v znení neskorších
predpisov zasiela dlžníkom výzvy na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti.
Dlžníci sú vyzvaní, aby do 15 dní od doručenia výzvy zaplatili nedoplatok.
Za rok 2019 neboli vystavené a zaslané žiadne výzvy na zaplatenie nedoplatkov na dani
z nehnuteľnosti z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti správkyne dane.
Obec Makov ako správca dane z nehnuteľnosti v súlade s § 154 a § 155 zákona o správe daní
vyrubuje aj pokuty a to najmä pri správnych deliktoch nepodania daňového priznania,
nedodržaní zákonom stanovených lehôt, nesplnení povinnosti uložených správcom dane a pod.
Za rok 2019 nebol využitý inštitút uloženia pokút z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
správkyne dane z nehnuteľnosti.
Rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania
Správca dane vyrubuje úrok z omeškania na základe § 156 zákona o správe daní ak daňový
subjekt nezaplatí alebo neodvedie daň v ustanovenej lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí
správcu dane.
Za rok 2019 nebol vyrubení žiaden úrok z omeškania z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
správkyne dane z nehnuteľnosti.
Tak isto neboli zahájené žiadne exekučné konania.
Zabezpečenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti zriadením záložného práva na majetok
dlžníka.
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Podľa § 81 zákona o správe daní môže na zabezpečenie daňového nedoplatku rozhodnutím
správcu dane vzniknúť záložné právo vo vlastníctve dlžníka alebo pohľadávke daňového
dlžníka.
Obec Makov využíva možnosť zriadenia záložného práva na majetok v čase pokiaľ dlžník
majetkom disponuje.
Na základe návrhu správy o výsledku kontroly boli prijaté opatrenia
1/ Zaslať výzvy na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti za rok 2019
2/ Vyčísliť úroky za oneskorené platby dane z nehnuteľnosti za rok 2019 v zmysle § 156
zákona o správe daní
3/Zabezpečiť exekučné konania - aj keď sú zdĺhavé a často končia neúspešne.
Celá správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, tvorí prílohu
zápisnice.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov na
2. polrok 2020.

Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 202/2020 bolo prijaté.
11. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY PODĽA PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MAKOV NA 2. POLROK 2020
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento plán musí byť najneskôr 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým (plán zverejnený na
úradnej tabuli v čase od 14.11.2020 do 02.12.2020).
Ďalej podľa § 11 ods. 2písm. a/ zákona NR SR č. 10/1996 Z .z. poveruje hlavnú kontrolórku
obce na vykonanie kontrol:
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-

-

-

-

-

-

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Makove za prvý polrok 2021 po
každom zastupiteľstve.
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri čerpaní dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce Makov Telovýchovnej jednote SPARTAK Makov,
dodržiavanie výkonu finančnej kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržiavanie ustanovení zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy za rok 2020.
Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám –
povinne zverejňované informácia a vybavovanie žiadosti o poskytnutie informácií za rok
2020.
Kontrola výdavkov zameranú na čerpanie verejných finančných prostriedkov obce Makov
na požiarnu ochranu s dôrazom na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladaných
finančných prostriedkov v roku 2019.
Kontrola dodržiavania zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – poskytovanie
opatrovateľskej služby zameranú na zákonnosť a kvalitu poskytovanej služby. Dodržiavanie
súm za úhradu sociálnej služby, spôsob jej určenia a platenia za rok 2019.
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu 2020.
Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov za rok 2020.
Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Makov na rok 2021 v zmysle § 18 f/ ods.
1 písm. c/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021.

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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2021.

Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 203/2020 bolo prijaté.
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12. SCHVÁLENIE TERMÍNOV ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU
2021
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2018 bol schválený rokovací deň OZ (streda
so začiatkom o 8.00 hod).
Zároveň bolo prijaté v roku 2019 uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo žiadalo pripravovať
harmonogram zasadnutí OZ pre celý rok dopredu. Vopred stanovené termíny sa v praxi
osvedčili, preto aj pre rok 2021 sú navrhnuté dátumy zasadnutí.
Navrhnutých je 5 zasadnutí, každé 2, resp. 3 mesiace.
V zmysle § 12, bod 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
„Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho
konanie.
Navrhnutý harmonogram termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove v roku 2021:
17.02.2021
28.04.2021
23.06.2021
22.09.2021
08.12.2021.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 12:
Rudolf Greguš, poslanec OZ: Pre lepšiu informovanosť poslancov navrhuje, aby sa zasadnutie
konalo každý mesiac.
Ing. Daniel Brezina PhD, poslanec OZ: Požiadal, či by sa zasadnutia obecného zastupiteľstva
nemohli konať v iný deň, nie v stredu.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: Jej navrhnuté termíny vyhovujú.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Súhlasí s návrhom Rudolfa Greguša, ale on navrhuje, aby
sa zasadnutie konalo každé dva mesiace.
Martin Pavlík, starosta obce: Zistí, či sa môže zmeniť deň konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva a podľa toho by sa mohli potom upraviť navrhované termíny.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
najbližší termín konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Makove 17.02.2021.

Za

Počet
9

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
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Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková
Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 204/2020 bolo prijaté.
13. INFORMÁCIA O DORUČENÍ ODPOVEDE NA INFORMÁCIU O RIEŠENÍ PETÍCIE
VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ Z MIESTNEJ ČASTI MAKOV - BUKOVÁ
OZ v Makove na svojom zasadnutí dňa 15.09.2020 prerokovalo petíciu vlastníkov
nehnuteľností z miestnej časti Makov – Buková. K uvedenému prijalo uznesenie č. 185/2020.
Zástupcovi petičného výboru Ing. Ondrejovi Černákovi bol zaslaný list o prerokovaní petície
na OZ vrátane uznesenia.
Na uvedený list odpovedal Ing. Černák listom, ktorý bol obci doručený 11.11.2020, ktorý je
adresovaný starostovi obce a poslancom OZ v Makove.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 13:
Martin Pavlík, starosta obce: Informoval, že spisový materiál ohľadom petície predloženej Ing.
Černákom bol odovzdaní obecnej právničke JUDr. Lehutovej, aby sa k nej vyjadrila, ako má
obec ďalej postupovať.
Obec má záujem opravovať komunikácie, avšak financie jej to nedovoľujú. V prípade, že
bude vypísaná nejaká dotácia, obec sa určite do nej zapojí. V súčasnosti chce obec pristúpiť
k vypracovaniu projektov na opravy ciest, aby boli podklady k žiadostiam o dotácie.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Takýmto spôsobom, ako obec postupovala, sa petície
nevybavujú. Cesta na Bukovú sa pravidelne opravuje, nakoľko hlavne jej časť v lese, keď
príde väčší dážď, je celá odplavená a obec môže opravovať nanovo. Treba už pristúpiť
k takej oprave, aby mala cesta pevný základ.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ: Žiada o riadne odpovedanie Ing. Černákovi
na jeho list, nie len formou, že sa list berie na vedomie.
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ: Treba osloviť obecnú právničku, aby odpovedala na
všetky body listu.
Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ: Súhlasí s p. Gašparíkom.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
doručenú odpoveď na list starostu „Petícia – informácia o riešení petície“.
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Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 205/2020 bolo prijaté.
14. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
S MATERSKOU ŠKOLOU MAKOV
Hodnotiaca správa je vypracovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006 a predložená po
odsúhlasení radou školy na schválenie zriaďovateľovi podľa Zákona č. 596/2003. Rada školy
pri ZŠ s MŠ Makov prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2019/2020 na svojom zasadnutí dňa 20.9. 2020 a doporučuje
túto správu schváliť.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 10:
Ing. Daniel Brezina, poslanec OZ: Dostali sme doteraz najlepšie vypracovanú správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti našej školy. Vyslovuje pochvalu.
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
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Makov.

Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa

0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková
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Neprítomný
Nehlasoval

0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 206/2020 bolo prijaté.
15. SCHVÁLENIE PREDLOŽENIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PODPORY
Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU PRE STAVBU „REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
A VYKUROVACIEHO SYSTÉMU V DOME KULTÚRY MAKOV“
Obec Makov má spracovanú projektovú dokumentáciu: „Rekonštrukcia kotolne
a vykurovacieho systému v Domu kultúry Makov“ vrátane projektov pripojovacieho
plynovodu a vnútorných rozvodov plynu v DK Makov – projektant Ing. Ján Kapusta KATERM
Projekt rekonštrukcie kotolne a vykurovacieho systému rieši vybudovanie novej plynovej
kotolne v suteréne DK Makov vrátane vybudovanie prípojky plynu, vnútorných rozvodov
plynu a rekonštrukciu rozvodov tepla vrátane vykurovacích telies.
Podmienkou je spolufinancovanie vo výške min. 5%.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 15:
Ing. Daniel Brezina, poslanec OZ: Chváli snahu obce zapojiť sa do projektu.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ: Pripomenula, aby sa rekonštrukcia kotolne
a vykurovania zjednotila s celkovou prestavbou domu kultúry, aby sa potom nemuselo zasa
niečo prerábať.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu pre projekt „Rekonštrukcia
kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov“.
B/ schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov“
vo výške minimálne 5% oprávnených nákladov.

Počet
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
0
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav
Gašparík, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing. Marián
Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Marta
Sláviková
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 207/2020 bolo prijaté.
16. RÔZNE
V rámci rôzneho starosta obce informoval nasledovne:
- Protipovodňové úpravy na rieke Kysuca nie sú dokončené, ešte sa v nich bude pokračovať
v roku 2021, nakoľko elektrikári nepremiestnili stĺpy elektrického vedia na druhú stranu
k rodinnému domu Kuderavých, takže SVP š. p. nemohol dokončiť svoje práce.
- Výstavby nového mosta do časti obce Potok je vo fáze, kde sa už dá iba asfalt s tým, že
práce by mali byť za priaznivého počasia dokončené do 13.12.2020 a potom by sa už most
mal dať užívať.
- Práce na oprave mosta pri rodinnom dome p. Suranovej z jednej strany vozovky by už tiež
mali finišovať. S druhou stranou vozovky by sa malo pokračovať na budúci rok 2021.

17. DISKUSIA
V rámci diskusie prezentovali svoje diskusné príspevky Ing. Marián Masnica, Ing. Daniel
Brezina PhD, Mgr. Janka Petrovičová, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Rudolf Greguš, Mgr.
Marta Sláviková.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ: Pýtal sa, či pri moste u sv. Jána (cesta do časti obce Potok)
bude aj samostatný chodník.
Martin Pavlík, starosta obce odpovedal: Áno, mal by tam byť. Cez most je už urobený
v šírke cca 2 m. Chodník je vybudovaný tak, že by mal pokračovať do záhrady rodiny
Kubincovej, avšak na ceste sa stočí a bude pokračovať popri ceste.
Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ: Opýtal sa, či v ZPS Makov boli nejaký pozitívni
obyvatelia na ochorenie COVID-19. Či zamestnanci pracujú v skafandroch.
Chce pochváliť spoluprácu ZPS Makov – Mgr. Kupšovú a p. Pajerovú s MŠ Makov. Bolo
veľmi milé a pekné, že deti MŠ boli zaspievať popod okná ZPS a potešiť obyvateľov tohto
zariadenia.
Navrhuje do ZPS Makov zakúpiť dva tablety, aby sa v tomto ťažkom období obyvatelia
zariadenia mohli elektronicky spojiť so svojimi rodinami. Bol by to pre nich určite pekný
darček.
Zvoz objemného odpadu na budúci rok realizovať za pomoci dohodárov. Treba informovať
občanov o otváracích hodinách zberného dvoru, bolo by dobré do každej domácnosti poslať
informáciu.
Zaujímal sa, ako je zabezpečená zimná údržbu 2020/2021.
Martin Pavlík, starosta obce odpovedal: Áno, minulý týždeň tam bolo antigénovými testami
otestovaných 24 pozitívnych obyvateľov. Zamestnanci štandardne nepracujú v skafandroch,
iba keď idú k pozitívnym prípadom. S nákupom tabletov súhlasí, avšak až na budúci rok
2021.
Čo sa týka zvozu objemného odpadu, tento sa realizoval teraz na jeseň posledný krát. Je
otvorený zberný dvor, kde sa pridajú dni a hodiny jeho otvorenia. Čo sa týka informovania
občanov, je to dobrý nápad. Keď sa presne rozhodne na otváracích hodinách zberného
dvora, táto informácia bude posunutá aj občanom.
Zimná údržba je zabezpečená tak, ako bola minulý rok.
Jozef Pavlík, poslanec OZ: Väčšina prípadov ochorenia COVID-19 bola bezpríznakových,
preto nebolo zariadenie uzatvorené.
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Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ: Ako je to s úmrtiami v ZPS Makov?
Informovala, že aj ZŠ Makov potešila obyvateľov ZPS Makov a to balíčkami, kde žiaci ZŠ
a obyvatelia obce mohli doniesť rôzne veci (napr. potraviny, oblečenie, ..) a z týchto vecí sa
následne pre každého obyvateľa ZPS urobil samostatný darček práve pre neho.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ: Treba spájať klientov ZPS Makov
s rodinami, treba vybudovať pre nich samostatnú miestnosť.
Ďalej sa zaujímala o to, ako bude tento rok prebiehať akcia „Uvítanie detí do života“. Pýtali
sa jej niektoré mamičky, ako to bude s peniazmi, že by boli rady, keby boli vyplatené ešte
tento rok.
Potom sa zaujímala o klientske centrum, kedy bude otvorené.
Budova starej školy na Trojačke je v zlom stave. Pýtala sa, či sa predpokladá s nejakými
opravami.
Uvítala by, keby v Makove boli podsvietené prechody pre chodcov tak, ako sú vo Vysokej
nad Kysucou a v Turzovke.
Žiadala o poskytnutie informácie ohľadom kontrol v priestoroch bývalej colnice, či by sa
tieto kontroly nemohli vykonávať na Bumbálke. Či starosta ohľadom tohto niečo zisťoval.
Martin Pavlík, starosta obce odpovedal: Matrikárka Mgr. Iveta Chromíková komunikovala
s mamičkami. Dohodlo sa, že buď ich starosta s matrikárkou navštívi osobne, alebo si ich
bude volať na úrad po skupinkách.
Ohľadom klientskeho centra informoval, že bol vybraný dodávateľ nábytku a ostatného
vybavenia. Nakoľko je v súčasnosti zložitá situácia a blížia sa sviatky, je dohodnuté, že
všetko bude dodané a klientske centrum bude otvorené do konca marca 2021.
Starosta sa rozprávala s p. Košelovou, ktorá v budove bývalej školy na Trojačke býva, avšak
tá sa vyjadrila, že v súčasnosti žiadne opravy nepotrebuje. V budove sa pravidelne vyváža
žumpa a robia sa revízie komína.
Podsvietenie prechodov pre chodcov je veľmi drahá. Obec oslovila správu ciest, či by to
mohli zrealizovať v Makove, avšak oni odpovedali, že na to nemajú financie. Ak obec chce,
má si požiadať o grant/dotáciu, podsvietenie zrealizovať a potom bezodplatne darovať
správe ciest.
Ohľadom kontrol na colnici starosta písomne komunikoval s Ministerstvom vnútra SR, kde
mu odpovedali v tom zmysle, že nakoľko sa vykonávajú iba náhodné kontroly, tieto sa budú
realizovať vo vybudovaných priestoroch bývalej colnice. Keby sa pristúpilo k tomu, že by sa
kontroly mali presunúť na Bumbálku, potom by musela byť ešte jedna kontrola pri
Valašskom šenku smerom do Karlovíc.
Rudolf Greguš, poslanec OZ: V kontajneri na cintoríne bolo kreslo. Či ľudia nevedia, že tam
takýto odpad nepatrí? Treba tam dať kameru.
Martin Pavlík, starosta obce odpovedal: Odpad na cintorín dávajú rôzni občania. Zastavia
tam rôzne, aj cudzie vozidlá, a dajú tam odpad. Na druhú stranu buďme radi, že tento odpad
neskončí niekde v priekope alebo v lese.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ: Zaujímala sa, ako má obec zabezpečený zber
kuchynského odpadu zo školy, z reštaurácií, zo ZPS.
Upozornila na zlý stav niektorých dočasných stavieb na Bumbálke. Treba zistiť ich
majiteľov a požiadať i o ich odstránenie.
Martin Pavlík, starosta obce odpovedal: Reštaurácie si zber takéhoto odpadu zabezpečujú po
vlastnej línii a kuchynský odpad zo ZPS a tým pádom aj z výdajnej jedálne pre ZŠ s MŠ je
zabezpečený prostredníctvom firmy z Bytče už niekoľko rokov.
Súhlasí s tým, že na Bumbálke sú niektoré stavby popri ceste, ktoré nerobia obci Makov
dobrú reklamu.
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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: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce Martina Pavlíka, aby písomne vyzval majiteľov dočasných stavieb na Bumbálke, ktoré sú
umiestnené popri medzinárodnej ceste I/10 a na parkovisku p. Gajdoša, aby tieto odstránili.

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

0
0
2
0

HLASOVANIE
Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, PhD., Rastislav Gajdoš, Mgr. Katarína
Ježíková Lučanová, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová,
Mgr. Marta Sláviková

Ing. Stanislav Gašparík, Ing. Marián Masnica

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 208/2020 bolo prijaté.
Poslanec Ing. Stanislav Gašparík odišiel o 14.30 hod, poslanec Ing. Marián Masnica odišiel
o 14.35 hod a poslankyňa Mgr. Marta Sláviková odišla o 14.55 hod.
18. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložil
a prečítal k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia p. Jozef Pavlík, zástupca
starostu obce. Uznesenia boli schválené pod číslom 191 – 208/2020.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
19. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní šiesti 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 15.00 hod.

.................................
Martin Pavlík
starosta obce
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Úplné znenie rokovania obecného zastupiteľstva, vrátane diskusie je vo forme zvukového a
obrazového záznamu zverejnené na webovom sídle obce: www.makov.sk.

Overovatelia:
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ

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

Ing. Daniel Brezina, PhD, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Stanislava Gregušová
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