Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 11/2020

Dátum: 15.09.2020

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

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Prizvaní:
NEPRÍTOMNÁ:

Ing. Irena Valičková
Mgr. Marta Sláviková – ospravedlnená

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 7 poslancov, z celkového počtu 9, čo je
nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec OZ, Ing. Stanislav
Gašparík, príde na rokovanie o 10 minút neskôr.
2. SCHVÁLENIE
OVEROVATEĽOV
A URČENIE ZAPISOVATEĽKY

ZÁPISNICE,

PROGRAMU

ROKOVANIA

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. Mariána Masnicu a Mgr. Janku Petrovičovú. Za zapisovateľku
zápisnice zo zasadnutia OZ určil Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu obce.
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
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.09. 2020:
- Ing. Mariána Masnicu a Mgr. Janku Petrovičovú, poslancov obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 15.09.2020:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie 3. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2020
5. Informačná správa k vzniku samostatnej časti obce Kasárne
6. Informačná správa o schválení žiadosti o NFP pre projekt „Portášskym chodníkom“
7. Návrh štúdie k projektu „Oddychová zóna pod Grapami“
8. Návrh štúdie k projektu „Urnový háj na cintoríne“
9. Informácia o podaní petície vlastníkov nehnuteľností z osady Makov – Buková
10. Nakladanie s majetkom obce
A/ Schválenie vecného bremena v prospech Severoslovenské kanalizácie a.s. pre stavbu
„SKV Žilina – Makov rekonštrukcia“
B/ Schválenie prenájmu pozemku EKN 5306 spoločnosti Akzent Big Board a.s. za účelom
využitia reklamnej plochy
C/ Žiadosť Ing. Hromkovej o odkúpenie pozemku CKN 76/4
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiace júl - august 2020
12 . Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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.178/2020 bolo prijaté.
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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 17.06.2020 bolo prijatých celkovo 21 uznesení,
z toho 3 ukladajúce. Jedno ukladajúce uznesenie je prenesené z decembra 2019.
Uznesenie Dátum
Predmet uznesenia
číslo
prijatia
uznesenia
161/2020 17.06.2020 C/ Ukladá konateľom spoločnosti
Vodohospodár Makov, spol. s. r. o.
pripraviť analýzu modernizácie káblovej
televízie s možnosťou skvalitnenia služieb
D/ Žiada starostu obce p. M. Pavlíka, zistiť
možnosť zapojenia sa obce Makov do
projektu „SMART“, ktorý by výrazne
zlepšil využívanie káblových sietí v obci
Makov
165/2020 17.06.2020 Žiada starostu obce p. M. Pavlíka, zrealizovať
verejné obstarávanie na dodanie projektovej
dokumentácie na výstavbu bytového domu na
Vodárenskej ulici, vrátane realizačného projektu
12/2019 04.12.2019 E/ žiada starostu obce, pána M. Pavlíka, aby na
úseku odpadového hospodárstva pripravil do
30.6.2020 návrh nového systému
množstvového vývozu odpadu v obci Makov

STAV
nesplnené

nesplnené

nesplnené

nesplnené

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
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva dňa 17.06.2020
a 04.12.2019.
Termín splnenia uznesení č. 161/2020, bod C a bod D, č. 165/2020, č. 12/2019, bod E
do najbližšieho rokovania OZ.

4

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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.179/2020 bolo prijaté.
4. SCHVÁLENIE 3. ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2020
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežných príjmoch pri podielových daniach,
ktoré budú pre tohtoročnú koronakrízu znížené. Zároveň neboli rozpočtované v dostačujúcej výške
výdavky na prenesený výkon štátnej správy v rámci samosprávy – na školstvo a boli vykonané
investície, ktoré neboli v rozpočte rozpočtované, čiže upravujú sa aj kapitálové výdavky.
Návrh predložila Ing. Irena Valičková, rozpočtárka a účtovníčka obce.

Príjmy rozpočtu 2020
- podielové dane od DU znížiť o výšku 44 600 €
- dotácia – projekt ZŠ s MŠ zvýšiť o výšku 19 271 € pre kód 3AC1 a o výšku 2 267 € pre
kód 3AC2, t. j. o celkovú výšku 21 538 €
- dotácia MV SR na ŠODB ( sčítanie domov, bytov) zvýšiť o výšku 4 260 €
- sponzorské dary pre ZPS Makov zvýšiť o výšku 1 000 €
- dotácia MV SR na knihy zvýšiť o výšku 4 036 €
- dotácia MV SR na „ Letná škola 2020“ zvýšiť o výšku 1 600 €
- transfer z Environmentálneho fondu na nákup techniky znížiť o výšku 75 620 €
Spolu príjmy: zníženie o 87 786 €

Výdavky rozpočtu 2020
- zvýšiť bežné výdavky na ŠODB mzdy, odvody a tovary a služby o výšku 4 260 €
- zvýšiť bežné výdavky pre civilnú obranu na rúška (COVID-19) pre obyvateľov obce o výšku
4 400 €
- znížiť bežné výdavky pre Obecný vodovod na oplotenie záchytu vody na CHP Makov o výšku
2 000 €
- znížiť kapitálové výdavky pre Zvoz a odvoz odpadu na nákup strojov z Environmentálneho
fondu o výšku 75 620 € a vlastnú spoluúčasť vo výške 3 980 €, t. j. celkom 79 600 €
- znížiť bežné výdavky na opravu ciest do osád o výšku 7 000 € a znížiť kapitálové výdavky na
výstavbu chodníka IV. etapa o výšku 15 000 € (nebude sa realizovať)
- zvýšiť bežné výdavky pre Základnú školu na projekt na mzdy, odvody o výšku 19 271 € pre
kód 3AC1 a o výšku 2 267 € pre kód 3AC2 a spolufinancovanie obce o výšku 1 167 €
- zvýšiť bežné výdavky pre Základnú školu na knihy o výšku 4 036 € a na letnú školu o výšku
1 600 €
- znížiť kapitálové výdavky pre Základnú školu z podielových daní o výšku 22 000 €
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- znížiť kapitálové výdavky pre Materskú školu z podielových daní o výšku 6 000 € a znížiť
bežné výdavky z podielových daní o výšku 8 100 €
- znížiť bežné výdavky pre Školský klub detí z podielových daní o výšku 2 904 € a zvýšiť
bežné výdavky na odchodné do dôchodku o výšku 2 129 €
- znížiť bežné výdavky pre Výdajňu školskú jedáleň ( v MŠ) z podielových daní o výšku 468 €
- znížiť bežné výdavky pre CVČ z podielových daní o výšku 1 200 €
- zvýšiť kapitálové výdavky pre Dom kultúry na vstupné dvere a vstup o výšku 20 000 € a
znížiť bežné výdavky na elektrickú energiu o výšku 2 000 €
- znížiť bežné výdavky pre Organizáciu kultúrnych aktivít o celkovú výšku 7 600 € a to na
kultúrno-spoločenské podujatia o výšku 3 000 €, Petro-Pavlovské hody o výšku 3 600 €,
reprezentačné na akcie DK o výšku 1 000 €
- zvýšiť kapitálové výdavky pre Detské ihriská na oplotenie ihriska v Čiernom o výšku 8 000 €
- znížiť bežné výdavky pre Verejné osvetlenie na elektrickú energiu o výšku 2 000 €
a kapitálové výdavky na rekonštrukciu svetiel VO o výšku 2 000 €
- zvýšiť bežné výdavky pre ZPS Makov na nákup DHIM o výšku 1 000 € a zvýšiť kapitálové
výdavky o výšku 10 000 € (nákup strojov = 5000 €, prístrešok KUKA nádoby – 2 000 €,
nová kancelária – 3000 €)
- zvýšiť bežné výdavky pre Správu obce na súdne trovy exekúcií o výšku 1 100 €, znížiť
kapitálové výdavky na projekty o výšku 7 000 €, na projekt BD Vodárenská ulica+ zbúranie
o výšku 10 000 € , oddychovú zónu pod GRAPAMI o výšku 2 000 € a zvýšiť kapitálové
výdavky na klientské centrum o výšku 15 000 €
Spolu výdavky: zníženie o 82 642 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
2 206 449 €
Príjmy kapitálové:
60 000 €
Príjmy finančné:
190 000 €
Príjmy celkom:
2 456 449 €

Výdavky bežné:
2 204 272 €
Kapitálové výdavky: 236 118 €
Finančné operácie:
13 550 €
Výdavky celkom: 2 453 940 €

Rozdiel: + 2 509 €
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – je navrhnuté zníženie výdavkov na opravu ciest do
osád, opätovne však apeluje na opravu cesty v osade Belone, treba tam osadiť aspoň
odvodňovacie žľaby.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – cestu tam opravovali pred pár dňami, hasia hlavne havarijné
stavy ciest)
Detské ihrisko v Čiernom je naozaj vyťažené, deti sa tam často hrávajú, všetko je to fajn.
Len čo sa týka financií, zdá sa mu, že je tam preinvestovaných dosť peňazí. Minulý rok nás
stálo detské ihrisko 8 862 €, v tomto roku bolo v rozpočte plánovaných 5 000 € a teraz tu
máme návrh na zvýšenie o ďalších 8 000 €. Za dva roky je to dokopy 21 862 €.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – je to nákladné, pretože na detskom ihrisku musí byť
všetko certifikované)
(Mgr. Katarína Lučanová – neustále riešime financie pre oplotenie detského ihriska a doteraz
nie je oplotenie dokončené, stále je to tam nebezpečné. Malo by sa to
robiť komplexnejšie.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – uvedomuje si, že sa môže niečo stať, pomaly sa to už ale
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ukončí.)
(Ing. Stanislav Gašparík – v minulosti tu bolo množstvo ihrísk, nikomu sa nič nestalo. To, že
nie je oplotenie, nie je problém, netreba strašiť.)
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – súhlasí, že netreba v rozpočte v položke na opravu ciest peniaze
znižovať a v osade Belone je cesta naozaj zlá. Aj priekopa nad Ciesarikom je zahrnutá, treba ju
vyčistiť.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – problémom u nás v obci je, že máme veľmi veľa kilometrov ciest.
Veď len u Greguši bolo pred svätou omšou vysypaných 80 t štrku.
Naozaj v tejto chvíli opravujú iba havarijné stavy ciest.)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – oplotenie detského ihriska je naozaj dôležité, ak nie je
žiadna prekážka, malo by sa dokončiť.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nezačali sme ešte s verejným obstarávaním na bytový dom
a v návrhu znižujeme kapitálové výdavky o 10 000 €. Žiada zakomponovať sumu v rozpočte do
položky „Investičná a bytová výstavba“. Je september a ak nebudeme mať vypracovanú projektovú
dokumentáciu do konca novembra, nie je šanca bytový dom stavať. Treba ešte stavebné povolenie
a žiadosť podať do konca januára 2021.
K miestnym komunikáciám - na začiatku volebného obdobia žiadali, aby sa vybrali úseky
niektorých ciest, na ktoré budú vypracované projekty na úpravu cesty, aby to spĺňalo všetky
podmienky. V návrhu rozpočtu je však znižovanie kapitálových výdavkov na miestne komunikácie
zo sumy 20 000 € na 5 000 €. Z vlastných prostriedkov sa to nedá zrealizovať a kým nebudeme mať
projektové dokumentácie a stavebné povolenia, nemôžeme sa o žiadne dotácie uchádzať. Máme 5
častí obce, treba z každej vybrať jeden úsek a cesty urobiť zo zdrojov EÚ, resp. z úveru.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – s projektantom na miestne komunikácie už začali komunikovať,
zatiaľ vybrali osady Greguše, Buková a Potok.)
(Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – navrhuje venovať jeden deň na obhliadku ciest, aby im
ukázali, ktoré cesty a ako sa urobili a čo by sa malo urobiť.)
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – v rozpočte na klientské centrum bolo
naplánovaných 20 000 €, teraz je návrh na zvýšenie o 15 000 €. Do klientského centra jej chýba ešte
bezbariérový prístup.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – doposiaľ sa práce urobili za cca 23 000 €, treba kancelárie
dovybaviť ešte nábytkom.)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – aby bezbariérový prístup zozadu OÚ spĺňal všetky normy, stálo
by to podľa projektu 80 000 €. Spredu je to takisto problémové,
muselo by s zrušiť parkovisko. Zatiaľ opravia schody a dajú
stredom zábradlie.)
(Ing. Marián Masnica – vie, čo je to byť závislý od invalidného vozíka a naozaj je bezbariérovosť
potrebná. Ak by sa však riešila spredu, námestie realizované
z projektu by sa muselo zrušiť. Jednoznačne sa treba uchádzať
o bezbariérovosť do budovy OÚ cez MPSVaR.)
(Mgr. Janka Petrovičová – možno by sa to dalo riešiť schodolezom a pre kočíky koľajničkami. Bolo
by to najjednoduchšie riešenie.)
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – boli dvere do domu kultúry plánované?
Prioritou boli dvere do zdravotného strediska.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – v rozpočte pre dom kultúry bola plánovaná suma na
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rekonštrukciu. Čo sa týka dverí do zdravotného strediska, firma,
ktorá nám robila stenu v klientskom centre, dala cenovú ponuku aj
na dvere do zdravotného strediska, vrátane zádveria. Nebola však
zhoda od všetkých poslancov.)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – naozaj je potrebné opraviť schody do obecného úradu
a takisto urobiť nové dvere do zdravotného strediska. Obe budovy sú využívané množstvom ľudí.
(p. Rudolf Greguš – na nové dvere do zdravotného strediska by sa mali nájsť peniaze a taktiež treba
na budovu osadiť informačnú tabuľu, že je tam zdravotné stredisko.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v návrhu úpravy rozpočtu sa znižuje na výstavbu chodníka
o 15 000 € a o 7 000 € na opravu ciest. Nebudú to už realizovať? A lávka cez Kysucu sa takisto
nebude robiť?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – chodník sa už nestihne urobiť a na opravu miestnych komunikácií
zostáva v rozpočte ešte 13 000 €. Lávka cez Kysucu sa pripraví.)
p. Martin Pavlík, starosta obce – pokiaľ ide o reguláciu potoka, nepokračuje sa kvôli elektrikárom,
čakajú na potrebné vyjadrenia a povolenia za účelom prekládky elektrických stĺpov za cestu. Most
do Potoka sa bude realizovať v októbri 2020.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – buduje sa klientské centrum, ale nemyslí si
vedenie obce, že na úrade je podstav zamestnancov? Na vybavovanie ľudí zostali iba dve osoby, je
to na nich veľa. Nie je príjemné, ak občan príde na obecný úrad a sú tam vyčerpané zamestnankyne.
Z hľadiska porovnania OÚ a ZpS to nie je rovnocenné a v administratíve v zariadení pre seniorov si
myslí, že je prezamestnanosť.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ak bude potrebné, stav zamestnankýň sa posilní)
(Ing. Daniel Brezina, PhD. – prezamestnanosť nedokážu posúdiť, na to sú personálne audity)
(Ing. Marián Masnica – žiada predložiť organizačnú štruktúru OÚ a ZpS, vrátane agend. Na
obecnom úrade ide o styk s verejnosťou a pokiaľ je 1 osoba na PN, nedá sa to
zvládnuť)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – malo by sa v zariadení pre seniorov rátať aj s miestnosťou pre
zosnulých.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – v úprave rozpočtu je návrh na zníženie výdavkov v Zš
s MŠ. Bolo to odkonzultované s vedením?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – s riaditeľkou spolu komunikovali, ide o zníženie 20% počas
mesiacov, kedy zamestnanci v MŠ a ŠKD kvôli koronakríze
nepracovali.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
3. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2020: - príjmová časť: 2 456 449 €
- výdavková časť: 2 453 940 €.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.180/2020 bolo prijaté.

5. INFORMAČNÁ SPRÁVA K VZNIKU SAMOSTATNEJ ČASTI OBCE KASÁRNE
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie k zriadeniu novej časti obce
Kasárne.
Po konzultácii na Ministerstve vnútra SR sa v danej veci v súčasnosti nedajú robiť žiadne kroky
a administratívne úkony, nakoľko toho času prebieha v SR sčítanie domov a bytov, vo februári zase
začína sčítanie obyvateľov.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 5:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – čas do podania návrhu na zriadenie novej časti Kasárne
treba využiť na prípravu, potom sa už iba podá žiadosť na MV SR, vrátane potrebných príloh.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – novú časť obce chceme zriadiť za účelom získania viac peňazí
pre obec. V novom programovom vyhlásení vlády je však zahrnutá aj zmena financovania obcí.
Zatiaľ nevieme, o akú zmenu pôjde.
V každom prípade treba určiť hranice novej časti. Dáva na zváženie, aby takto vznikli aj Labaje, aj
Bumbálka.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, p. Martina Pavlíka, pripraviť všetky administratívne podklady k vytvoreniu novej
časti obce – Kasárne.
Termín: do konca mája 2021.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.181/2020 bolo prijaté.
6. INFORMAČNÁ SPRÁVA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NFP PRE PROJEKT
„PORTÁŠSKYM CHODNÍKOM“
Obec Makov má snahu a záujem zapájať sa do projektov, ktoré sú zamerané primárne na podporu
miestnych cezhraničných aktivít. Začiatkom roka 2020 bola vyhlásená výzva Fond malých
projektov - Región Biele Karpaty Kód výzvy:5/FMP/11b.
Cieľom výzvy bolo zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov cezhraničného regiónu.
K nášmu plánovanému projektu sme vybrali cezhraničného partnera Valašský sbor Portášský
z Valašskej Bystřice. Podujatie jednorázového charakteru sa bude konať v miestnej časti Makov
Kasárne priamo na spoločnej slovensko-českej hranici. Táto lokalita je hojne vyhľadávaná
obyvateľmi aj návštevníkmi z oboch strán hranice vďaka polohe a zdravému ovzdušiu. Úlohou
a snahou projektu je vyviesť kultúru oboch regiónov na spoločnú hranicu a vďaka hudbe, tancu a
umeniu spojiť nielen generácie, ale i štáty. Portáši boli v minulosti fenoménom práve tohto
horského územia. Na spoločnej hranici sa formovali ich zvyky a potreby a tie odzrkadľujú
minulosť prihraničného regiónu.
Pre projekt „Portášskym chodníkom“ bola schválená výška nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja maximálne 10 497,50€ a výška nenávratného finančného
príspevku zo štátneho rozpočtu maximálne 1235,00. Vlastné zdroje- z rozpočtu obce 617,50€
Celkové oprávnené výdavky malého projektu boli schválené vo výške 12 350€.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 6:
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – je to výborná myšlienka, aj prínos projektu, v rámci
aktivít sa však spomína iba FS Makovský prameň. Chýba tam FS Makovanka a Makovníček.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje z vlastných zdrojov dorobiť 1 – 2 tabule
s informáciami o Portášskom chodníku, kadiaľ viedol a pod.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o schválení žiadosti o NFP pre projekt „Portášskym chodníkom“ .

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.182/2020 bolo prijaté.
7. NÁVRH ŠTÚDIE K PROJEKTU „ODDYCHOVÁ ZÓNA POD GRAPAMI“
Návrh štúdie na oddychovú zónu pod Grapami vypracoval a prezentoval Tomáš Perďoch.
Projekt rieši pešiu promenádu s lavičkami na posedenie, cyklotrasu, prístrešok, detské
ihrisko, mólo. Zóna je lavičkami napojená k zariadeniu pre seniorov, aj k domu kultúry. Súčasťou
bude vysadenie trávnatých nenáročných rastlín, trvale kvitnúcich rastlín pre včely a ovocných
stromov.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 7:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ - spracovateľa chváli, je to pekne spracované, nevie však,
či by bolo vhodné budovať tam mólo, keďže sa tam teraz robí regulácia potoka, aby to nebolo
11

kontraproduktívne. Nápad s ovocnými stromami je fajn, pri výbere by bol opatrný, slivky a čerešne
by nevolil z hľadiska padania, nebolo by to v parku pekné.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – projekt je krásny, ju ale zaujíma, koľko to
bude stáť a ako sa to bude udržiavať.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ako občan bude rád, keď sa zmení účel priestoru pod Grapami
zo skládky na park. Ďalšou fázou bude projekt pre stavebné povolenie. Urobme ho tak, aby sme sa
s ním mohli uchádzať o financie z Eurofondov. Toho času na oddychovú zónu dokonca je platné
stavebné povolenie, ešte z čias revitalizácie verejného priestranstva, len ho treba upraviť. Aj tu
navrhuje, aby tam potom bola informačná tabuľa o Starej kráľovskej ceste. Projektom sa takisto
zmenia pomery vo vzťahu vlastníkov lesa pod Grapami.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – vidieť, že štúdia je navrhnutá srdcom. Osobne sa bola
teraz prejsť po danej ceste a hoci je sucho, cesta je aj napriek tomu mokrá. Možno treba zvážiť
zachytávanie vody. Mólo sa jej páči, len musí byť zachovaná bezpečnosť.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu – dôležité je zachovanie telesa cesty, ovocné stromy je takisto
dobrá myšlienka. Park by bol využitý ale iba cca 1/2 roka počas letného obdobia, treba tam zahrnúť
ešte nejaké prvky pre využitie aj v zimnom období.
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – jediná cesta realizácie tohto projektu je cez Eurofondy,
od roku 2021 začne nové programovacie obdobie.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – je to pekná vec, len bez fondov to nie je reálne zrealizovať.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – treba zvolať komisiu výstavby a rozhodnúť aj s agentúrou, na
aký projekt sa to pripraví, či na cyklochodník alebo vodozádržné zdroje.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh štúdie k projektu „Oddychová zóna pod Grapami“.
B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, spolu s predkladateľom pripraviť štúdiu „Oddychová zóna pod
Grapami“ na pripomienkovanie verejnosti.
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HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.183/2020 bolo prijaté.

8. NÁVRH ŠTÚDIE K PROJEKTU „URNOVÝ HÁJ NA CINTORÍNE“
Predkladateľom štúdie urnového hája na cintoríne bol Tomáš Perďoch. Prezentoval návrh
pre uloženie 176 urien v obojstrannom prestrešenom boxe, s ukotvenými lavičkami, kde bude
pre pozostalých priestor na myšlienky, spomienky, uctenie si pamiatky zosnulého.
Čo sa týka nacenenia, projektová dokumentácia pre stavbu by predstavovala cca 3 800 € bez DPH,
cena diela 110 000 €-150 000 € v závislosti od základných pomerov.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 8:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – k návrhu nemá pripomienky, bol by rád, ak by sa takéto
dielo zrealizovalo.
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ - dlhšiu dobu sa hovorí o výstavbe urnového hája, je to
dobrý návrh, nevynímajúc symbol jazera zabudnutia. Možno by iba zvolil jemnejší odtieň, aby to
nebolo priveľmi pochmúrne.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – dovolí si predkladateľovi Tomášovi
Perďochovi vzdať hold za takúto prácu. Nevie, či to bude niekedy zrealizované, ale je to pekné.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – idea je úžasná, jediné, čoho sa trošku obáva, aby masa
betónu nepripadala dosť surovo, depresívne, ale je to všetko v rovine nastavenia.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ku kolebuhu života v dedine cintorín patrí a mali by sme
podmienky ľuďom zlepšovať, k návrhu nemá námietky, len aby sa dielo zrealizovalo.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – čo ešte treba dokončiť na cintoríne podľa súčasnej projektovej
dokumentácie ?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ešte treba vybudovať verejné osvetlenie a hlavná vetva schodov
smerom do hornej časti. Urnový háj bude nový prvok, o ktorom
treba rozhodnúť, či sa do stavby pustíme a dáme naň vypracovať
projektovú dokumentáciu.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
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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
návrh štúdie k projektu „Urnový háj na cintoríne“.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.184/2020 bolo prijaté.
9. INFORMÁCIA O PODANÍ PETÍCIE VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ Z OSADY
MAKOV – BUKOVÁ
Starosta obce poslancov OZ informoval o podaní petície vlastníkov nehnuteľností z miestnej časti
Makov – Buková, ktorou žiadajú o zabezpečenie rekonštrukcie pozemnej komunikácie na úseku od
Makova – Šubiky po Makov – Buková.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 9:
p. Martin Pavlík, starosta obce – v obci Makov máme 4600 ha kataster, oproti iným obciam je
kataster veľmi veľký a nevýhodou je preto množstvo kilometrov miestnych a prístupových
komunikácií. Financovanie obcí však neprihliada na veľkosť katastra a v obciach porovnateľnými
s počtom obyvateľov s trvalým pobytom, avšak menším katastrom, majú oveľa menšie náklady,
resp. minimálne náklady na údržbu ciest, či už letnú alebo zimnú. Veľa ciest je v našej obci v zlom
stave a prioritou sú cesty v havarijnom stave. Čo sa týka cesty do Bukovej, robia na nej aspoň
minimálne zásahy, cesta je vozidlom prejazdná, nie ako je uvedené v petícii. V osade Buková nežijú
občania s trvalým pobytom v obci Makov, čo tiež rozhoduje o priorite pri opravách.
Už na predošlých rokovaniach obecného zastupiteľstva sa poslanci dohodli, že vytypujú cesty,
s ktorými sa budú uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu z Eurofondov, inak to nejde.
Ing. Ondrej Černák, zástupca petičného výboru – neprešiel 400 km, aby presviedčal a prezentoval
iba svoj názor, ale názor všetkých podpísaných na petícii. Cesta na Bukovú nespĺňa podmienky
miestnej pozemnej komunikácie predpísanej zákonom, vlastníci nehnuteľností sa ocitajú v stave
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akútneho všeobecného ohrozenia. Predloženou petíciou sa občania domáhajú svojho Ústavného
práva v rovnosti podmienok nielen v platení daní, ale aj v požívaní výhod oproti ostatným občanom
obce. Situácia je neudržateľná a katastrofálna, hlavne z dôvodu z dlhodobého zanedbávania
zákonom uložených povinností obcou a štátom.
p. Anna Černáková – majú tam svoje nehnuteľnosti a nevedia sa k nim dostať, nedá sa po ceste
prejsť. Peniaze na iné veci, napr. cyklotrasy sa nájdu, ale na opravu cesty sa peniaze nenájdu.
p. Ilona Pavlíková – spenetrovaná časť cesty sa už vymýva, kedysi sa tade dalo prejsť aj autom.
Lenže tam prebieha stále ťažba dreva a práve cesta cez les je najhoršia, bolo by dobre to dokončiť,
naviezť materiál, spenetrovať alebo uložiť panely, aby na cestu nepôsobili ťažké autá
a poveternostné vplyvy.
p. Rošková – v Bukovej sa narodila, rada tam chodí celá rodina, ale rozbili si tam už aj autá, cesta je
v hroznom stave.
p. Martin Pavlík, starosta obce – pokiaľ ide o osadu Buková, ide o kus pekného Makova, ale naozaj
sa nedajú cesty urobiť všade a kvalitne, dajú sa iba látať, nie je na to dostatok financií. Ako už
povedal, do budúcna plánujú vybrať cesty, na ktorých rekonštrukciu pripravia projekty a urobia sa
kvalitne. Jednou z nich bude Buková, viac sa v tomto čase nedá urobiť. V obci prebehli pozemkové
úpravy, zapísané v roku 2018 a časť cesty vlastníme necelé dva roky. Pokiaľ ide o financovanie
obce, zo štátu vôbec nedostávame viazané peniaze na cesty.
Ing. Ondrej Černák – pozeral si dozadu 5 rokov zápisnice a nenašiel niečo vecné ohľadom Bukovej.
Obec má rozpočet 2 500 000 €, peniaze sú, len nevieme, čo s nimi. Tu ide o priority. Cesta do
Bukovej je zlepšiteľná a poznajú aj spôsob, ako peniaze získať.
p. Martin Pavlík, starosta obce – po ukončení prerušenia rokovania z dôvodu nevhodnej diskusie
k bodu programu, navrhuje poslancom OZ informáciu o predložení petície zobrať na vedomie
a predmetný bod pre dnešné rokovanie ukončiť.
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
podanie petície vlastníkov nehnuteľností z miestnej časti Makov – Buková, ktorou žiadajú
rekonštrukciu pozemnej komunikácie na úseku Makov – Šubíky po Makov – Buková.
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HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1
0

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.185/2020 bolo prijaté.

10. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
10/A SCHVÁLENIE VECNÉHO BREMENA V PROSPECH SEVEROSLOVENSKÉ
KANALIZÁCIE A.S. PRE STAVBU „SKV ŽILINA – MAKOV REKONŠTRUKCIA“
Obci Makov bola dňa 24.08.2020 doručená ponuka na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemky v k. ú. Makov. Uvedená zmluva sa dotýka zrealizovanej stavby „Žilina –
Makov rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch:
KN-C 115/1, vodná plocha o výmere 2790 m2
KN-C 166/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2574 m2
KN-C 177/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2
KN-C 5850, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
KN-E 5108, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2.
Konkrétny rozsah vecného bremena je zameraný GP č. 46765239-20/2020, ktorý vyhotovila firma
geoSAL, s.r.o., Osloboditeľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice.
V zmluve ja navrhnuté zriadenie vecného bremena bezodplatne.
Jedná sa o pozemky zasiahnuté pri rekonštrukcii vodovodu od RD rod. Škorňovej smerom
k zástavbe oproti cintorínu.
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: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
ponuku na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v k. ú. Makov:
KN-C 115/1, vodná plocha o výmere 2790 m2
KN-C 166/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2574 m2
KN-C 177/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2
KN-C 5850, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
KN-E 5108, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2,
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ktorá spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť vodovodné potrubie s pásmom ochrany
vybudované v rámci stavby: „ SKV Žilina-Makov rekonštrukcia vodovodu“.
B/ S ch v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
ako budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť
vodovodné potrubie s pásmom ochrany vybudované v rámci stavby: „ SKV Žilina-Makov
rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch:
KN-C 115/1, vodná plocha o výmere 2790 m2
KN-C 166/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2574 m2
KN-C 177/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2
KN-C 5850, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
KN-E 5108, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.186/2020 bolo prijaté.
10/B SCHVÁLENIE PRENÁJMU POZEMKU EKN 5306 SPOLOČNOSTI AKZENT
BIGBOARD A.S. ZA ÚČELOM VYUŽITIA REKLAMNEJ PLOCHY
O predloženej ponuke na prenájom časti pozemku informoval starosta obce, p. Martin Pavlík.
V roku 2018 Obec Makov schválila spoločnosti Akzent BigBoard, a.s. prenájom časti pozemku
EKN 5306 o výmere 757 m2. Na základe uznesenia OZ v Makove č. 65/2018 zo dňa 10.10.2018,
bola so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. dňa 05.11.2020 uzatvorená zmluva o nájme na dobu 2
rokov s výškou nájomného 300 € bez DPH/rok.
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. predložila 19.08.2020 žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy
o nájme.
Predmetná stavba reklamného panela bola povolená na základe „Rozhodnutia o povolení
informačného, reklamného a propagačného zariadenia č. j. Vást-64-TJ-Ma1379/2009-KB zo dňa
09.09.2009.“
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti
pozemku EKN 5306, ostatná plocha o výmere 757 m2 zverejnila Obec Makov na úradnej tabuli
a webovej stránke obce 28.08.2020, čím bola splnená lehota zverejnenia zámeru min.15 dní pred
schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 10/B:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – netreba pouvažovať o zvýšení nájmu?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – pred rokmi mali nájom nižší, zvýšenie na 300 € sa dohodlo
pri schvaľovaní nájmu v roku 2018, je to na dohode.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – osobne si myslí, že by to chcelo mať pravidlá prenájmu za
rovnakých podmienok. Žiada doplniť do uznesenia, aby sa predmetný pozemok vysporiadal do C
stavu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
dočasnú prebytočnosť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Makov, časti pozemku - parcela EKN č.
5306, ostatná plocha o výmere 757 m2 v rozsahu podľa situačného snímku, ktorá sa nachádza
v katastrálnom území Makov, obec Makov, okres Čadca, zapísaná na liste vlastníctva č. 8991
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom.
B/ S ch v a ľ u j e
nájom dočasne prebytočnej nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Makov, časti pozemku - parcela
EKN č. 5306, ostatná plocha o výmere 757 m2, v rozsahu podľa situačného snímku, ktorá sa
nachádza v katastrálnom území Makov, obec Makov, okres Čadca, zapísaná na liste vlastníctva č.
8991 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom spoločnosti Akzent BigBoard,
a. s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44 540 957 na dobu 2 rokov, za účelom umiestnenia
1 ks reklamnej stavby (zariadenia) s rozmermi dĺžky 5100 mm, výšky 2400 mm, stojacej
na samostatných stojkách pevne zapustených do pozemku, s výškou nájomného za každý
kalendárny rok 300 € / ročne bez DPH, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení zmien a noviel ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na časti uvedeného pozemku EKN 5306 ostatné
plochy o výmere 757 m2 je osadené reklamné zariadenie vo vlastníctve firmy Akzent BigBoard,
a.s. Bratislava.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že reklamné zariadenie nachádzajúce sa na časti
pozemku EKN č. 5306 má spoločnosť Akzent BigBoard, a. s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
vo svojom výlučnom vlastníctve a toto bolo zrealizované na základe „Rozhodnutia o povolení
informačného, reklamného a propagačného zariadenia“ č. j. Výst- 64 – TJ –Ma- 1379/2009 KB
zo dňa 09.09.2009. Spoločnosť Akzent BigBoard, a. s., predložila žiadosť o uzatvorenie novej
zmluvy o nájme.
C/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, vysporiadať pozemok EKN 5306 ostatné plochy o výmere 757 m2
do C stavu.
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HLASOVANIE
Za

Počet
6

Proti
Zdržal sa
Neprítomný

0
0
3

Nehlasoval

0

Mená poslancov
Rastislav Gajdoš, Ing. Stanislav Gašparík, Rudolf Greguš,
Ing. Marián Masnica, Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová

Ing. Daniel Brezina, PhD., Mgr. Katarína Ježíková Lučanová,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.187/2020 bolo prijaté.
10/C ŽIADOSŤ ING. HROMKOVEJ O ODKÚPENIE POZEMKU CKN 76/4
Starosta obce, p. Martin Pavlík bolo Obci Makov bola doručená žiadosť Ing. Hromkovej
o odkúpenie pozemku EN 76/4 TTP o výmere 108 m2. V skutočnosti sa jedná o CKN 76/4 a nie
EKN 76/4.
Uvedený pozemok sa nachádza v zástavbe oproti železničnej stanici medzi nehnuteľnosťami Ing.
Hromkovej Ľubice a p. Dunajovej Alojzie. Z mapových podkladov uvedený pozemok väčšinou
vedie cez dvor p. Alojzie Dunajovej.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 10/C:
p. Martin Pavlík, starosta obce – v tejto chvíli môžeme žiadosť zobrať iba na vedomie. Ide
o pozemok, ktorý je v záhrade p. Dunajovej, odpredajom Ing. Hromkovej by sa narušili susedské
vzťahy.
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – ako hovorí starosta, určite by sa narušili medzi rodinami
susedské vzťahy. Je nelogické odpredávať niekoho dvor cudzej osobe.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – žiada prijať uznesenie, aby starosta obce naložil s predmetným
pozemkom v zmysle Zásad nakladania s majetkom obce. Nám je pozemok nanič, mal by
nadobudnúť vlastníka, ktorý ho využíva.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Hromkovej o odkúpenie pozemku CKN 76/4 trvalý trávny porast o výmere 108 m2
vo vlastníctve Obce Makov.
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B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, naložiť s pozemkom CKN 76/4 trvalý trávny porast o výmere 108
m2 v súlade so Zásadami nakladania s majetkom obce.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.188/2020 bolo prijaté.
11. SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
ZA MESIACE JÚL - AUGUST 2020
Podľa plánu kontrolnej činnosti vykonala p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce kontrolu
dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na investície,
ktoré sa dlhodobo evidujú ako nedokončené, kontrolu dôslednosti vykonania inventarizácie účtu
042 a kontrolu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2020.
Prijaté opatrenia z kontroly dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov na investície, ktoré sa dlhodobo evidujú ako nedokončené na účte 042 a kontroly
dôslednosti vykonania inventarizácie účtu 042:
- venovať náležitú pozornosť pri vykonávaní inventarizácie účtu 042,
- zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri využití projektových dokumentácií
na plánované investície,
- kategóriu projektových dokumentácií pripravenú na vyradenie vyradiť.
Prijaté opatrenia z kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Makov za I. polrok 2020:
Kontrolou bolo zistené prekročenie čerpania schváleného rozpočtu obce Makov za 1. polrok 2020
v troch účtovných kapitolách a to konkrétne v kapitole 02.09. PVŠS – civilná obrana, kde vznikli
nerozpočtované náklady na zakúpenie ochranných rúšok pre obyvateľov obce počas pandémie
COVID – 19, v kapitole 08.03. Detské ihriská, a to v kapitálových výdavkoch na realizáciu
oplotenia detského ihriska v Čiernom a v kapitole 10.05 Menšie obecné služby z dôvodu rozdielu
ceny práce.
Je potrebné pre uvedené účtovné kapitoly prijať rozpočtové opatrenia pre úpravu schváleného
rozpočtu na rok 2020.
Obe celé správy o kontrolných činnostiach hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, tvoria
prílohu zápisnice.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 11:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – je prekvapený, že štúdie na výstavbu bytového domu na
Vodárenskej ulici už boli vypracované vo viacerých rokoch - 2012, aj v roku 2018, aj v roku 2019.
Je to hospodárne?
Takisto v roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia na cyklotrasu na Kasárňach za
sumu 19 700 €, v roku 2010 na rozšírenie komunikácie a verejného osvetlenia opäť na Kasárňach
v sume za 5260 €. Ide o veľmi veľa peňazí len na projektové dokumentácie a stotožňuje sa so
stanoviskom hlavnej kontrolórky, že sa projektové dokumentácie z predošlých rokoch nevyužívajú,
čím dochádza k nehospodárnemu a neefektívnemu použitiu finančných prostriedkov.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – čo sa týka Kasární, už trikrát sa zapojili so žiadosťou v rámci
Eurofondov, žiaľ vždy neúspešne a bez týchto projektových
dokumentácií by sa nedalo zapojiť.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – je dobre, že sa to rieši, treba to mať ale aj správne evidované a
zaúčtované. Napríklad v roku 2009 nešlo o projektovú dokumentáciu, ale zrejme zameranie
skutkového stavu. Staré veci treba vyradiť a ponechať iba najnovšie. Zrekonštruované práce na
budove domu kultúry by mali byť tiež zaradené. Pozrieť treba aj rozhľadňu, zariadenie pre
seniorov, brest, prístrešok na Kasárňach a pod.
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
berie na vedomie
správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiace júl – august 2020.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.189/2020 bolo prijaté.

21

12. DISKUSIA
V rámci diskusie prezentovali svoje diskusné príspevky Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Ing.
Daniel Brezina, PhD., p. Rastislav Gajdoš, . Rudolf Greguš, Ing. Marián Masnica.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – v piatok sa opäť zatvárajú hranice s ČR, žiada, aby policajná
hliadka nebola v priestoroch bývalej colnice, pretože zbytočne obťažujú kontrolami občanov obce.
(Ing. Daniel Brezina, PhD. – predpokladá, že ústredný krízový štát rozhodne, že Polícia SR bude
kontrolovať na hraniciach štátov, nech sú teda na hraniciach a nie na
bývalej colnici.)
Bude kompostér aj v ústredí?
(Ing. Marián Masnica – kompostér bol iba pre ihrisko, to nebolo obecné kompostovisko pre ľudí,
podľa VZN majú občania svoje kompostéry.)
V akom stave je spor medzi p. Papajovou a p. Čičkom ohľadom posunutia brány?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – vo veci sa nekonalo, pozemok však predávať nebudeme)
Ing. Daniel Brezina, PhD. – aj napriek existencii zberného dvora v obci sme ponechali jesenný zvoz
veľkoobjemného odpadu. Vie sa už termín?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – veľkoobjemný zvoz bude v októbri, oznam bude zverejnený)
p. Rastislav Gajdoš – na ceste do Riečok vyteká voda, prídu prvé mrazy, bude tam klzisko, treba
s tým niečo robiť.
p. Rudolf Greguš – v Čiernom treba dokončiť priepust.
Čo s tými dverami na zdravotnom stredisku?
(p. Martin Pavlík – dajú to do rozpočtu)
Mgr. Janka Petrovičová – oslovil ju p. Sokolík, či by sa nedalo postaviť zreteľnú informačnú tabuľu
smerom do Greguši, že cesta ďalej nepokračuje, pretože sa tam ľudia s vozidlami otáčajú po
súkromných pozemkoch.
(p. Rudolf Greguš – p. Sokolík zrejme myslel na miesto od mapy hore pri odbočke na Kasárne, aby
nepokračovali do osady.)
Informačnú mapu na dreve pri pamätníku u Greguši treba komplet prerobiť, aby to niekomu
nespadlo na hlavu.
Keďže je „zelená“ pre cyklotrasy, skúsme sa uchádzať s cyklochodníkom na Kasárňach.
(p. Martin Pavlík – ak bude výzva, zapojíme sa)
Stav domu kultúry od Poľany je strašný, celé sa to tam sype.
(p. Martin Pavlík – bohužiaľ, nedá sa všetko naraz urobiť, ak by bola výzva na zateplenie budovy,
pošlú žiadosť)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – čo sa týka miestnych komunikácií, treba si povedať, čo a ktoré
cesty chcem urobiť a zaradiť tam aj Bukovú. Čiastočne majú ľudia pravdu, sú tam úseky, ktoré sa
opravia, ale po roku je cesta opäť nepoužiteľná. Dôvodom je aj neustála ťažba dreva, pričom nikto
cestu neopraví.
(p. Martin Pavlík – súhlasí urobiť 2-3 projekty a zapojiť sa s nimi do výzvy na financie
z Eurofondov, resp. zobrať na rekonštrukciu ciest úver.)
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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
A/ ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, zabezpečiť plynulý prechod a pobyt obyvateľov obce Makova
v časti Trojačka, Bumbálka, vrátane bývalého cestného hraničného priechodu.
B/ ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, zabezpečiť rekonštrukciu informačného panela v osade Greguše.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
7

0
0
2
0

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.190/2020 bolo prijaté.

13. 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 178 – 190/2020.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
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14. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi 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 14.00 hod.

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

Overovatelia:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ

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

Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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