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o hlasovaní Obecného zastupiteľstva
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Číslo zápisnice: 9/2020

Dátum: 22.04.2020
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ZÁPISNICA
z hlasovania Obecného zastupiteľstva v Makove
per rollam
s použitím e-mailových adries poslancov,
konaného dňa 22. apríla 2020
HLASOVANIA SA ZÚČASTNILI POSLANCI OZ:
Jozef Pavlík, zástupca starostu obce
Ing. Daniel Brezina
Rastislav Gajdoš
Ing. Stanislav Gašparík
Rudolf Greguš
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Mgr. Marta Sláviková
HLASOVANIA SA NEZÚČASTNILA POSLANKYŇA OZ:
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová
V súvislosti s krízovou situáciou ohľadom pandémie COVID-19 a v súlade so zákonom č.
73/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, dňa 16. apríla 2020 bolo e-mailovou poštou zvolané Obecné
zastupiteľstvo v Makove k hlasovaniu „per rollam“ s nasledovnými bodmi programu
hlasovania:
1. Schválenie overovateľov zápisnice z hlasovania a bodov programu hlasovania
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiac marec 2020
Predmet hlasovania bol sformulovaný ako „Návrh uznesenia“ a bolo možné hlasovať zaslaním
odpovede „za“, „proti“ alebo „zdržal sa hlasovania“ na adresu starosta@makov.sk, kópia
na iveta.chromikova@makov.sk.
Ako najneskorší termín hlasovania „per rollam“ spätným e-mailom určil starosta obce, p.
Martin Pavlík, do 15.00 hod dňa 22.04.2020.
1. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE Z HLASOVANIA A BODOV
PROGRAMU HLASOVANIA
Za overovateľov zápisnice z hlasovania navrhol p. Martin Pavlík, starosta obce poslancov OZ
podľa abecedného poradia p. Rastislava Gajdoša a Ing. Stanislava Gašparíka.
Za zapisovateľku zápisnice z hlasovania určil Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu obce.
Návrh uznesenia k bodu č. 1:
A/ Obecné zastupiteľstvo v Makove schvaľuje
overovateľov z hlasovania „per rollam“ zo dňa 22.04.2020 p. Rastislava Gajdoša
a Ing. Stanislava Gašparíka, poslancov OZ.
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B/ Obecné zastupiteľstvo v Makove schvaľuje
body programu hlasovania „per rollam“:
- Schválenie overovateľov zápisnice z hlasovania a bodov programu hlasovania
- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiac marec 2020
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali za prijatie návrhu uznesenia: 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali: 1
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.153/2020 bolo prijaté.
2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 12/2018 zo dňa 19.12.2018
predkladá správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z posledného rokovania p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce. Uvedené plnenie bolo poslancom OZ zaslané e-mailovou
poštou.
Na zasadaní obecného zastupiteľstva konanom dňa 12.02.2020 bolo prijatých celkovo 14
uznesení, z toho 7 ukladajúcich.
Uznesenie Dátum
Predmet uznesenia
STAV
číslo
prijatia
uznesenia
142/2020 12.2.2020 A/Súhlasí so zámerom vytvoriť pešiu zónu pod v plnení
Grapami
B/ Žiada starostu obce p. Martina Pavlíka,
objednať štúdiu pešej zóny pod Grapami
143/2020 12.2.2020 A/Súhlasí so zámerom prenajať kuchynku
splnené
v Dome kultúry Makov
B/ Žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
objednať spracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne, baru
a priestoru, ktorý je prenajatý FS Makovanka
v Dome kultúry Makov. Projektová
dokumentácia rekonštrukcie musí zodpovedať
kapacite miest Domu kultúry Makov.
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148/2020

12.2.2020

149/2020

12.2.2020

12.2.2020
150/200

151/2020

12.2.2020

152/2020

12.2.2020

Žiada starostu obce p. Martina Pavlíka, zriadiť
v osade Greguše pamätné miesto pripomínajúce
vypálenie osady Greguše nacistami
OZ v Makove žiada starostu obce p. Pavlíka
Martina, predložiť Program starostlivosti
v obecnom lese.
Termín: na najbližšie rokovanie OZ – 22.4.2020
OZ v Makove žiada starostu obce, p. Martina
Pavlíka, vyzvať Políciu Slovenskej republiky
zabezpečiť z vlastných zdrojov v priebehu roka
2020
zlepšenie
dopravného
značenia
v kritických
miestach
obce
Makov,
predovšetkým priechody pre chodcov
OZ v Makove žiada starostu obce, p. Martina
Pavlíka, písomne vyzvať SAD a.s. na vyjadrenie
k vynechávaniu pravidelných spojov v obci
Makov, predovšetkým v časti Čierne
OZ v Makove žiada starostu obce, p. Martina
Pavlíka, predložiť prehľad sponzorských darov
od klientov Zariadenia pre seniorov a ich
príbuzných za rok 2019

v plnení

splnené

splnené

splnené

splnené

Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ zaslala k uvedenému bodu nasledovné otázky:
- Čo znamenajú skratky a čísla v pláne starostlivosti o les?
- Dokedy bude hotová štúdia pešej zóny?
- Dokedy bude hotová projektová dokumentácia na rekonštrukciu kuchyne?
- V akej fáze plnenia je uznesenie týkajúce sa pamätného miesta u Greguši?
Účtovníčkou spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. boli následne zaslané
poslancom OZ vysvetlivky skratiek k plánu starostlivosti o les na roky 2019-2028 ( k plneniu
uznesenia č.149/2020): Kategória a tvar lesa: HV = hospodárske lesy vysoké
Kategória lesa:
H = hospodárske lesy
U = lesy osobitného určenia
O = ochranné lesy.
K plneniu uznesenia č. 152/2020 bol poslancom OZ spracovaný Mgr. Stanislavou Kupšovou,
sociálnou pracovníčkou ZpS a e-mailom zaslaný zoznam sponzorských darov od klientov ZpS
Makov za rok 2019. Sponzorský dar dali dvaja klienti.
Návrh uznesenia k bodu č. 2:
A/ Obecné zastupiteľstvo v Makove berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2020.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali za prijatie návrhu uznesenia: 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali: 1
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HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.154/2020 bolo prijaté.
3. SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
ZA MESIAC MAREC 2020
Správu o kontrolnej činnosti spracovala p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce a je
prílohou zápisnice. Predmetná správa bola poslancom OZ zaslaná e-mailovou poštou.
V marci 2020 vykonala hlavná kontrolórka obce kontrolu dodržiavania všeobecne právnych
predpisov v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
overenie zákonnosti a správnosti spôsobu pri ich uzatváraní, spôsob ich evidencie, čerpanie
mzdových prostriedkov za rok 2018, 2019 v Základnej škole s materskou školou Makov.
Celkový počet uzatvorených dohôd v ZŠ s MŠ za kontrolované obdobie bolo 33.
Na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku uložila hlavná kontrolórka
kontrolovanému subjektu nasledovné opatrenia:
1. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly pred vykonaním právneho
úkonu.
2. Dbať na dôslednú evidenciu údajov vo výkazoch práce
3. Vypracovať smernicu o postupoch pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru – DoVP, DoPČ, DoBPŠ. Zamerať sa na postup pred uzatváraním
dohody, určiť zodpovedného zamestnanca za vykonanie základnej finančnej kontroly, určiť
zamestnanca zodpovedného za preberanie vykonaných prác /návrh a zdôvodnenie dohody
a výšky odmeny/.
Návrh uznesenia k bodu č. 3:
A/ Obecné zastupiteľstvo v Makove berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za marec 2020.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali za prijatie návrhu uznesenia: 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali: 1
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HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
8

0
0
1

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

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.155/2020 bolo prijaté.

Mimo programu hlasovania „per rollam“ zaslal poslanec OZ, Ing. Daniel Brezina zopár
myšlienok v súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou:
„V prvom rade by som chcel vedenie obce Makov, resp. starostu obce Makov Martina Pavlíka,
pochváliť za zabezpečenie a následnú distribúciu rúšok obyvateľom obce Makov, vrátane
bezplatného rozvozu obedov a nákupov pre seniorov, ako aj ďalších nevyhnutných opatrení
v súvislosti s opatreniami spojených s aktuálnou krízovou situáciou.
Aj napriek skutočnosti, že Corona vírus spôsobujúci ochorenie Covid-19 má epidemiologický
charakter, bude mať negatívne dôsledky ekonomického charakteru. Prognózy Ing. Ivana
Šramka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť uvádzajú informácie o nižších finančných
prostriedkov z podielových daní od štátu. Je zrejmé, že sa to negatívne prejaví aj na rozpočte
Obce Makov. Z toho dôvodu bude musieť obec logicky niekde šetriť. Jednoznačne sa prikláňam
k stanovisku starostu obce Makov Martina Pavlíka uverejneného v týždenníku Kysuce (č. 15/15.
apríl 2020 - str. 7), v ktorom sa uvádza, že „prípadné šetrenie sa bude týkať niektorých
investičných projektov“. Aj napriek pár pripomienkam som hlasoval za prerozdelenie
kapitálových výdavkov vo výške 65 000 €, či už sa jedná o rekonštrukciu chodníkov, projektovú
dokumentáciu bytového domu na Vodárenskej ulici (vrátane zbúrania starej vodárne)
a realizáciu klientskeho centra v budove Obecného úradu Makov. Na podpore týchto projektov
sa nič nemení, na druhej strane základnou prioritou bude v najbližšej dobe zabezpečenie chodu
obce. Realizácia všetkých spomínaných projektov bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou
počkať.
Jednou z položiek, na ktorej by sa mohla ušetriť určitá časť finančných prostriedkov, je možno
aj nočné osvetlenie. V súčasnosti sa nočné osvetlenie v obci Makov vypína v čase od 1:00 do
3:00. Odporúčal by som prehodnotiť toto časové rozpätie a rozšíriť ho. Toto opatrenie
samozrejme môže priniesť aj negatíva, ale som presvedčený, že obyvatelia obce Makov by to
určite počas aktuálnej krízovej situácie pochopili.
Nakoľko sme prihraničnou obcou a zároveň aj obcou s množstvom chatárskych oblastí musí
vedenie obce Makov riešiť aj problémy súvisiace najmä s chatármi. Je pochopiteľné, že ľudia
vlastniaci nehnuteľností v obci Makov (prevažne obyvatelia ČR) sa zaujímajú o svoj majetok.
Aktuálne opatrenia na hraničných priechodoch im neumožňujú prísť k svojím chatám a domom.
V susednej obci vo Vysokej nad Kysucou príslušníci DHZ vykonávajú kontrolnú činnosť týchto
objektov (napr. či nemajú rozbité okná, dvere...). V žiadnom prípade nechcem príslušníkom
DHZ Makov pridávať činnosti a aktivitu, je to na zváženie a komunikáciu s veliteľom DHZ
Makov.
Do pozornosti by som chcel dať aktuálne dianie v niektorých zariadeniach sociálneho
charakteru, či už ide o DSS Pezinok alebo DSS Martin. Ochorenia Covid-19 sa objavili u príliš
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veľkého počtu klientov a zamestnancov. Percentuálna úmrtnosť u starších osôb, resp.
najzraniteľnejších seniorov je vysoká (bola by to pre nich takmer istá smrť). Verím, že vedenie
a zamestnanci ZPS v Makove robia maximum pre ochranu svojich klientov pred Corona
vírusom. Prevencia je dominantnou ideou krízového manažmentu, a preto je nevyhnutné
pristupovať čo najviac obozretne a opatrne.
Na záver by som sa chcel touto cestou vzdať odmeny za poslaneckú činnosť, resp. odmeny zo
zasadnutí OZ v Makove za celý rok 2020. Výška tejto odmeny nepredstavuje vysokú finančnú
čiastku, ide o symbolický akt solidarity“.
ZÁVER Z HLASOVANIA OZ „PER ROLLAM“
Starosta obce, p. Martin Pavlík, konštatuje, že hlasovania „per rollam“ dňa 22.04.2020 sa

zúčastnili ôsmi poslanci OZ, návrhy uznesení boli prijaté.
Všetky podklady k hlasovaniu, ako aj elektronické hlasovania každého poslanca
Obecného zastupiteľstva Makove sú priložené ako prílohy zápisnice.

.................................
Martin Pavlík
starosta obce
Overovatelia hlasovania „per rollam“:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ

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

Zápisnicu z hlasovania „per rollam“ vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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