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ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 12. februára 2020
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
PRÍTOMNÍ
Martin Pavlík
Jozef Pavlík
Ing. Daniel Brezina
Rastislav Gajdoš
Ing. Stanislav Gašparík – príchod o 8.45 hod
Rudolf Greguš
Ing. Marián Masnica
Mgr. Janka Petrovičová
Mgr. Marta Sláviková
Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Starosta obce :
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ :

Prizvaní:

Peter Čička
Ján Čička
Danka Papajová
Ing. Irena Valičková

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 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 Mgr. Martu Slávikovú a Ing. Daniela Brezinu.
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
obce.
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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: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.02. 2020:
- Mgr. Martu Slávikovú a Ing. Daniela Brezinu, poslancov obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 12.02.2020:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Nakladanie s majetkom obce
A/ Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku CKN 309/1 – Peter Čička, Makov 238
B/ Zámer Obce Makov na vytvorenie pešej zóny
C/ Zámer Obce Makov prenajať kuchynku v Dome kultúry Makov
5. Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku
školstva
6. Schválenie 1. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2020
7. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiace 12/2019 a 1/2020
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za rok 2019

9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

Počet
8

0
0
9
0

Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, 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.139/2020 bolo prijaté.
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3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
a 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 predložené písomne, poslancov
s plnením oboznámil starosta obce, p. Martin Pavlík, v zastúpení za neprítomnú kontrolórku
obce.
Na zasadaní obecného zastupiteľstva konanom dňa 04.12.2019 bolo prijatých celkovo 26
uznesení, z toho 1 ukladajúce.
Uznesenie Dátum
číslo
prijatia
uznesenia
124/2019, 4.12.2019
bod E

Predmet uznesenia

STAV

žiada
starostu obce, pána M. Pavlíka, aby na úseku v plnení
odpadového hospodárstva pripravil
do
30.6. 2020 návrh nového systému množstvového
vývozu odpadu v obci Makov

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
b e r i e n a v e do m i e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.12.2019.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

Počet
8

0
0
9
0

Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, 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.140/2020 bolo prijaté.
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4. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
4/A ŽIADOSŤ O ODPREDAJ ČASTI OBECNÉHO POZEMKU CKN 309/1 –
PETER ČIČKA, MAKOV 238
Obci Makov bola 14.01.2020 doručená žiadosť p. Petra Čičku, Makov 238 o odpredaj časti
obecného pozemku CKN 309/1. Jedná sa o časť obecného pozemku medzi postavenou bránou
p. Čičkom a reálnou hranicou pozemku CKN 309/6 vo vlastníctve p. Čičku.
Problémom sú susedské spory medzi p. Čičkom a rod. Papajovou, z toho dôvodu dala obec
vytýčiť skutočnú hranicu obecného pozemku v teréne.
Okrem iného je svárom problému aj osadená brána v obecnom pozemku, čo namieta rod.
Papajová – obmedzuje ich to v užívaní ich pozemku.
Voči odpredaju časti obecného pozemku p. Čičkovi podala
námietku a s odpredajom zásadne nesúhlasia.

rod. Papajova, Makov 302

Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4/A:
Mgr. Janka Petrovičová – spor trvá dlho, najlepším riešením by bolo navzájom sa dohodnúť
a na cestu zriadiť vecné bremeno.
Ing. Daniel Brezina – ide o dlhoročné susedské spory, ktoré nie sú ani v kompetencii
zastupiteľstva. K pochybeniu došlo na začiatku, keď sa postavila brána bez vysporiadania na
obecnom pozemku.
p. Jozef Pavlík – navrhuje na jar predmetný pozemok vykolikovať a pozrieť poslancami
v teréne.
Ing. Marián Masnica – dnes nám nedovoľuje predať pozemok, nakoľko nie je predložený návrh
na prebytočnosť a návrh , akým spôsobom by sme pozemok predávali.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – skôr, ako sa rozhodne, chce to vidieť.
Mgr. Marta Sláviková – takisto situáciu potrebuje najskôr vidieť v teréne, nemá zmysel v tejto
chvíli zaoberať sa odpredajom.
p. Martin Pavlík, starosta obce – navrhuje žiadosť a námietku zobrať na vedomie a v priebehu
roka pôjdu pozemok pozrieť priamo do terénu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Petra Čičku, Makov 238 o odkúpenie časti obecného pozemku CKN 309/1.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
námietku p. Danky Papajovej a p. Pavla Papaja, Makov 302 voči odpredaju časti obecného
pozemku CKN 309/1 p. Petrovi Čičkovi, Makov 238.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
8

0
0
9
0

Mená poslancov
Ing. Daniel Brezina, 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.141/2020 bolo prijaté.
4/B ZÁMER OBCE MAKOV NA VYTVORENIE PEŠEJ ZÓNY

Starosta obce, p. Martin Pavlík, predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva zámer
vytvorenia pešej zóny na miestnej komunikácii pod Grapami od nehnuteľnosti – rodinného
domu p. J. Krajčovica po most u sv. Jána.
V súčasnej dobe prebieha stavba regulácie Kysuce, ktorá po dokončení zlepší využiteľnosť
územia pod Grapami na vytvorenie odpočinkového miesta (pešej zóny).
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4/B:
Ing. Daniel Brezina – súhlasí s vytvorením pešej zóny pod Grapami, má však vedomosť, že
v minulosti bol problém s majetkoprávnym vysporiadaním, resp. so skládkou dreva.
Pod Grapami bolo v rámci projektu vybudované osvetlenie, teraz počas stavby regulácie potoka
je demontované, bude opäť použiteľné?
Mgr. Marta Sláviková – vybudovanie bude finančne náročné, pre obec sú dôležitejšie investície.
Zatiaľ stačí pripraviť štúdiu pešej zóny.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – zámer je dobrý, najskôr to tam treba upratať a
zosocializovať a asi tam bude problém s ťažbou dreva.
p. Rudolf Greguš – aby to ale nebolo narúšané zvozom dreva.
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Ing. Marián Masnica – myšlienka pešej zóny je dobrá, núka sa pekný priestor a možno zónu
môžeme potiahnuť aj poza rodinný dom p. Moravčíka. Treba to ale najskôr sprojektovať.
Mgr. Janka Petrovičová – treba mať na pamäti, že ak zamedzíme prístupu k lesu, zamedzíme
podnikateľskej činnosti. Treba komunikovať so subjektami, ktorých sa to takisto dotýka. Zatiaľ
začať s lavičkami, zeleňou a pod.
p. Jozef Pavlík – je to dobrá myšlienka, dajú najskôr spracovať štúdiu a k nej sa potom poslanci
môžu vyjadriť.
p. Rudolf Greguš – určite pri realizácii pešej zóny bude problém s majiteľmi lesa. Je to síce
pekná myšlienka, len sú aj iné veci, ktoré treba robiť, napr. zdravotné stredisko.
p. Martin Pavlík, starosta obce – cesta pod Grapami je obecná, obhospodarovateľ lesa v prípade
vybudovania pešej zóny pod Grapami štandardným spôsobom môže prejsť, nebudú tam ale
môcť byť prekládky dreva. Pre začiatok objednajú štúdiu a zatiaľ sa to tam po ukončení
regulácie potoka uprace a naspäť sa osadí osvetlenie.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ú h l a s í
so zámerom vytvoriť pešiu zónu pod Grapami.
B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, objednať spracovanie štúdie pešej zóny pod Grapami.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.142/2020 bolo prijaté.
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4/C ZÁMER OBCE MAKOV PRENAJAŤ KUCHYNKU V DOME KULTÚRY

MAKOV
Starosta obce, p. Martin Pavlík, predložil na rokovanie OZ zámer pristúpiť k prenájmu
kuchynky v Dome kultúry Makov. Podmienky prenájmu, rekonštrukcia, investície ako aj
celkové využitie kuchynky vyplynú z diskusie k danej téme.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4/C:
Mgr. Janka Petrovičová – rekonštrukcii domu kultúry sa venujú už dve volebné obdobia a stále
sme nepokročili.
p. Martin Pavlík, starosta obce – čakáme na výzvu na zapojenie sa do projektu modernizácie
domu kultúry. Pokračovať zatiaľ chcú s rekonštrukciou kuchyne a jej odovzdaní do prenájmu
na základe verejnej obchodnej súťaže.
Mgr. Janka Petrovičová – ak sa má kuchynka rekonštruovať, je potrebné ju zväčšiť na kapacitu
domu kultúry, napr. ju posunúť do priestoru, ktoré má v prenájme FS Makovanka.
Mgr. Marta Sláviková – v bode programu sa hovorí o zámere prenajať kuchynku, nie o jej
rekonštrukcii.
Ing. Marián Masnica – ak ideme kuchyňu v DK rekonštruovať, musí byť najskôr projekt.
Nepomôže, ak ju prenajmeme, musíme vyriešiť aj prenájom priestoru k sále, vestibulu a pod.
Treba objednať projekt výdajne, treba ju vybaviť, prerobiť z rozpočtu obce a nech ju
prevádzkuje Vodohospodár Makov spol. s r. o. , dokáže to urobiť lacnejšie aj stavebne.
p. Jozef Pavlík – každopádne prenájom musí ísť cez verejnú obchodnú súťaž.
p. Rudolf Greguš – je proti prenájmu cudzím, nech kuchynku prevádzkuje obec.
Ing. Daniel Brezina – súhlasí s prenájmom kuchyne a chce, aby veci fungovali ako majú, aby
dom kultúry bol využívaný. Obec ale nedisponuje finančnými prostriedkami a ak by kuchynku
rekonštruovala spoločnosť Vodohospodár, budú mať oni dostatok peňazí?
p. Jozef Pavlík – bude na poslancoch, ako sa rozhodnú, koľko do toho budeme investovať
a z akých peňazí.
Ing. Marián Masnica – žiada dať spracovať projektovú dokumentáciu na prevádzkovanie
kuchyne, vrátane vybavenia, na kapacitu 250 miest. Dať to naceniť a potom hovoriť
o prenájme.
p. Rastislav Gajdoš – v súčasnosti je kuchyňa malá, ak to pôjde zväčšiť, bude to dobré.
Mgr. Janka Petrovičová – prihovára sa, aby kuchynka zostala obci, ak by bol cudzí nájomca,
vznikne veľký problém, napr. pri organizovaní Fašiangových zábav.
Mgr. Marta Sláviková – Ing. Marián Masnica hovorí o výdajni, ale medzi výdajňou a kuchyňou
je veľký rozdiel. Žiada prijať uznesenie o spracovaní projektu na kuchyňu.
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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: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ú h l a s í
so zámerom prenajať kuchynku v Dome kultúry Makov.
B/ Ž i a d a
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.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.143/2020 bolo prijaté.
5. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH
KOMPETENCIÍ OBCE MAKOV NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
Návrh predkladaného VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku
školstva predložila Mgr. Iveta Chromíková, jeho písomný návrh tvorí prílohu zápisnice.
VZN je predložené v zmysle § 6, ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie
na mzdy a prevádzku elokovaného pracoviska – triedy predprimárneho vzdelávania (materská
škola), školského klubu detí, centra voľného času a výdajnú školskú jedáleň.
Obec ako zriaďovateľ upravuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v zriaďovateľskej
pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z dane z príjmov
územnej samospráve. Podľa tohto výnosu je každoročne stanovený jednotkový koeficient na
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financovanie originálnych kompetencií. Pre rok 2020 bol stanovený jednotkový koeficient
vo výške 95,28 na žiaka, v roku 2019 to bolo 93,78.
Forma financovania školského klubu detí sa menila novelou č. 359/2017 nariadenia vlády č.
668/2004 Z. z. Od 01.01.2018 sa finančné prostriedky poskytujú na žiaka ŠKD prepočítané
koeficientom 6. Do 31. 12. 2017 sa poskytovali finančné prostriedky na všetkých žiakov ZŠ
prepočítané koeficientom 1,6.
Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná nasledovne:
1) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre materskú školu sa určí ako súčin počtu detí
v materskej škole, ktorý škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového koeficientu 95,28
a koeficientu 27,3 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe
č. 1 tohto VZN............44 x 27,3 x 95,28 = 114 450 € (v roku 2019 to bolo 112 649 €)
2) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školský klub detí sa určí ako súčin počtu
žiakov v školskom klube detí základnej školy, ktorý základná škola vykázala k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie
na mzdy a prevádzku
(podľa hodnoty jednotkového koeficientu 95,28 a koeficientu 6,0 z prílohy č. 3 nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN......63 x 6 x 95,28 = 36 016
€ (v roku 2019 to bolo 32 636 € )
3) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre centrum voľného času sa určí ako súčin
počtu detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje a výšky
dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového
koeficientu 95,28
a koeficientu 1,1 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č.
1 tohto VZN......146 x 1,1 x 95,28 = 15 302 € ( v roku 2019 to bolo 14 958 €)
4) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre výdajnú školskú jedáleň sa stanovuje ako
súčin počtu žiakov základnej školy, ktorý základná škola vykázala k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty
jednotkového koeficientu 95,28 a koeficientu 1,8 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č.
668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN............. 163 x 1,8 x 95,28 = 27 955 €
(v roku 2019 to bolo 29 878 €, pokles z dôvodu poklesu počtu žiakov v ZŠ o 14 žiakov)
Ročná výška dotácie sa delí pre Základnú školu s materskou školou v Makove, kde sa strava
vydáva a Zariadenie pre seniorov v Makove, kde sa strava pripravuje.
- Pre príjemcu Základná škola s materskou školou sa ročná výška dotácie stanovuje na
prevádzku pre výdajnú školskú jedáleň na základe skutočných výdavkov
predchádzajúceho roka na tovary a služby v budove Elokované pracovisko - triedy
predprimárneho vzdelávania, Makov 146, 023 56 Makov.
- Pre príjemcu Zariadenie pre seniorov Makov, Makov 62, 023 56 Makov sa ročná výška
dotácie stanovuje na mzdy a prevádzku pre výdajnú školskú jedáleň.
Obec Makov, okrem príjmu, ktorý dostáva z podielových daní pre materskú školu a školské
zariadenia a ktorý takto rozdeľuje základnej škole s materskou školou v plnom rozsahu, dáva
naviac ZŠ s MŠ všetky príjmy, ktoré tieto zariadenia (MŠ, ŠKD,CVČ) vyberajú a ktoré si
stanovili v návrhu rozpočtu pre rok 2020. U Elokovaného pracoviska -MŠ ide o vyberané
poplatky za dieťa v MŠ, poplatky za prenájom priestorov (lekáreň) v budove MŠ, u ZŠ s MŠ
ide o poplatky v ŠKD, CVČ, nájom telocvične, príjem za zber papiera.
Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli Obce Makov dňa 24.01.2020.
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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: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ p r e r o k o v a l o
návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2020 o financovaní originálnych
kompetencií Obce Makov na úseku školstva.
B/ s a u z n i e s l o
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Makov č. 1/2020 o financovaní originálnych
kompetencií Obce Makov na úseku školstva.
C/ r u š í
dňom 12.02. 2020 VZN Obce Makov č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce
Makov na úseku školstva.
HLASOVANIE
Počet
9

Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.144/2020 bolo prijaté.

6.

SCHVÁLENIE 1. ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE 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, predkladá Ing. Irena Valičková,
účtovníčka a rozpočtárka obce obecnému zastupiteľstvu návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok
2020.
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežné príjmy a výdavky na prenesené
výkony štátnej správy v rámci samosprávy, ktoré ešte pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020
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dňa 04.12.2019 neboli pridelené a kapitálové výdavky, ktoré neboli rozpočtované
v dostačujúcej výške.
Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2020:
Príjmy rozpočtu 2020:
- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zvýšiť o výšku 15 165 €
- Dotácia od MPSVR SR na mzdy a odvody ZPS Makov zvýšiť o výšku 38 976 €
- Dotácia od MDV SR na PVŠS na úseku stavebného poriadku zvýšiť o výšku 598 €
- Zostatok prostriedkov na účtoch z r. 2019 zvýšiť o výšku 100 000 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 154 739 €
Výdavky rozpočtu 2020:
- zvýšiť v PVŠS na úseku stavebného poriadku bežné výdavky na mzdy o výšku 444 €
a odvody o výšku
154 €, t .j. o výšku 598 €
- zvýšiť bežné výdavky pre Materskú školu bežné výdavky o výšku 1 801 €
- zvýšiť pre Školský klub detí bežné výdavky o výšku 567 €
- zvýšiť vo Výdajni školskej jedálne bežné výdavky o výšku 440 €
- zvýšiť v Centre voľného času bežné výdavky o výšku 241 €
- zvýšiť kapitálové výdavky na vysporiadanie pozemkov pod MK o výšku 5 000 €
- zvýšiť v Zariadení pre seniorov bežné výdavky na mzdy o výšku 28 883 € a odvody do
poisťovní o výšku 10 093 €, t. j. celkom 38 976 €
- zvýšiť Administratíve kapitálové výdavky na lávku za OU o výšku 28 000 € a na úpravu
priestranstva pod Grapami vo výšku 12 000 €
- zvýšiť kapitálové výdavky podľa rozhodnutia OZ o výšku 65 000 €
Spolu výdavky: zvýšenie o 152 623 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
2 181 701 €
Príjmy kapitálové:
135 620 €
Príjmy finančné:
190 000 €
Príjmy celkom:
2 507 321 €

Výdavky bežné:
2 159 400 €
Kapitálové výdavky: 326 718 €
Finančné operácie:
13 550 €
Výdavky celkom: 2 499 668 €

Rozdiel: + 7 653 €
Starosta obce, p. Martin Pavlík, navrhuje kapitálové výdavky vo výške 65 000 € investovať
nasledovne: 30 000 € na začatie procesu výstavby bytového domu na Vodárenskej ulici –
spracovanie projektovej dokumentácie a zbúranie starej vodárne,
15 000 € na rekonštrukciu chodníkov,
20 000 € na zriadenie klientského centra v starej zasadačke budovy obecného
úradu, ktorá je toho času nevyužitá a starším občanom robí problém
chôdza po schodoch za zamestnankyňami obce.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 6:
p. Rastislav Gajdoš – robilo sa verejné obstarávanie na lávku, ktorá bude za domom kultúry?
(starosta obce – áno, cena lávky bude 28 000 €, konštrukciu dodá firma
K-TEN a drevo p. Martin Kubinec)
Mgr. Marta Sláviková – do rozpočtu na úpravu pod Grapami treba zahrnúť aj projektovú
dokumentáciu.
K plánovanej výstavbe bytového domu na Vodárenskej ulici pripomína, že si treba najskôr
zistiť na ministerstve, za akých podmienok preplatia náklady na projektovú dokumentáciu.
MUDr. Michnicová Kostrová, obvodná lekárka sa vyjadrila, že nemáme na zdravotnom
stredisku priestory pre imobilných, malo by to byť takisto prioritou.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – súhlasí s klientským centrom pre občanov, treba dokončiť
ale aj iné rozpracované investície, napr. ihrisko, cintorín.
Ing. Daniel Brezina – s výstavbou bytového domu súhlasí, treba podporiť bývanie mladých
ľudí.
Čo sa týka klientského centra, stotožňuje s aj s touto investíciou. Keď sa ale na to pozrie
z pohľadu občanov, možno tí by boli radšej za rekonštrukciu chodníkov.
Na predošlom rokovaní schválili navýšenie klientom v zariadení pre seniorov úhradu o 98 €.
Osobne za to nezahlasoval. Odôvodnené to bolo skutočnosťou, že od 01.01.2020 sa
zamestnancom zvyšuje mzda o 10 % + príplatky za nočné, víkendy, odmeny. Štát však myslel
aj na toto a od 01.01.2020 vošlo do platnosti nariadenie vlády SR č. 175/2019, podľa ktorého
sa zvýšili finančné príspevky v zariadeniach, pre VI. stupeň odkázanosti napr. o 42 € na klienta
a mesiac, v roku 2019 bol príspevok štátu na klienta mesačne 504 € a v roku 2020 je to 546 €.
(Mgr. Marta Sláviková – ak by nás o tejto vyhláške informovali, VZN by vyzeralo inak)
(Ing. Marián Masnica – konštatuje, že ZpS nie je také znalé a kvalitné, keď od 01.01.2020 išlo
do platnosti nariadenie o zvýšení príspevkov zo štátu na klientov
zariadenia a nikto ich pri schvaľovaní úhrad o tomto neinformoval,
určite by sa toľko nezvyšovalo.)
p. Rudolf Greguš – v rozpočte je uvedená suma za sponzorské príspevky v zariadení pre
seniorov 1 000 €, myslí si, že suma je vyššia, počul totiž, že je tam pravidlom, že pri prijímaní
klientov sa dáva sponzorské.
(p. Jozef Pavlík – nie je to pravda, záleží od rodiny)
(Martin Pavlík, starosta obce – pripraví zoznam sponzorských darov za rok 2019 a predloží ho)
Ing. Marián Masnica – v úprave rozpočtu je uvedený prebytok za rok 2019 vo výške 100 000
€, hoci nie je urobený záverečný účet. Až ten ukáže, aký je skutočný prebytok, vrátane
rezervného fondu a prebytok musí sedieť s finančnými operáciami daného kalendárneho roka.
Podľa pravidiel je možné prebytok použiť do 30.08. iba na bežné výdavky, potom iba na
výdavky kapitálové.
Takisto tam nie je vzťah rozpočtu Obce Makov a Vodohospodáru Makov spol. s r. o.
a nevšimol si v úprave ani zvýšenie daní a iných poplatkov.
Vedenie pripravuje výkup pozemkov na chodník k železnici, ráta sa aj s chodníkom od
cintorína smerom k RD p. Gazdíkovej?
(Martin Pavlík, starosta obce – najskôr chcú dokončiť rekonštrukciu chodníka ku Chate Makov)
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Rudolf Greguš – s hasičskou zbrojnicou sa bude pokračovať?
(Martin Pavlík, starosta obce – v projekte vykonali zmenu, preto to poslali na vyjadrenie
a čakajú na odsúhlasenie, peniaze na účte už majú)
p. Jozef Pavlík – pokiaľ ide o investičné plány, cintorín je už takmer hotový. Na ťažbu obecného
dreva zrealizovali prieskum na cenové ponuky. Je za to, aby sa vyčlenili prostriedky na
chodníky, aj na klientské centrum.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – pri výstavbe klientského centra chce vidieť projekt
a rozpočet dopredu, nie ako pri zasadačke v dome kultúry.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2020: - príjmová časť
2 507 321 €
- výdavková časť 2 499 668 €.
Kapitálové výdavky vo výške 65 000 € budú použité nasledovne:
15 000 € rekonštrukcia chodníkov,
30 000 € projektová dokumentácia bytového domu na Vodárenskej ulici, zbúranie starej
vodárne
20 000 € klientské centrum v budove obecného úradu.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.145/2020 bolo prijaté.
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7.

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE

ZA MESIACE 12/2019 a 1/2020
Správy o kontrolnej činnosti predložili p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce a sú
prílohou zápisnice.
V decembri 2019 vykonala kontrolu vedenia pokladnice z hľadiska vedenia pokladničného
denníka, náležitosti pokladničných dokladov, účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej
finančnej kontroly za rok 2018.
Na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku uložila hlavná kontrolórka
kontrolovanému subjektu nasledovné opatrenia:
1. Dôsledne vykonávať inventarizáciu pokladne v súlade s § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, aby sa nestávalo, že inventarizačná komisia potvrdzuje svojim podpisom
súlad účtovného zostatku v pokladni so zisteným teda skutočným zostatkom, ktorý nie je
pravdivý.
2. Predbežnú finančnú kontrolu vykonávať v súlade so zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnkov niektorých zákonov a nie iba formálne.
V januári 2020 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného
nariadenia č. 9/2018 v obci zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona NR SR
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.
Na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku uložila hlavná kontrolórka
kontrolovanému subjektu nasledovné opatrenia:
1. Zabezpečiť a zlepšiť evidenciu neplatičov, preveriť vo firme TOPSET získavanie výstupov
na mesačnej báze.
2. Zlepšiť koordináciu činností spojených so správou cintorína ako je /vybavovanie zmlúv,
žiadostí, sťažností - administratívna pracovníčka/ a terénnym pracovníkom na cintoríne
hlavne pri nahlasovaní vjazdov do priestorov cintorína a uplatňovanie si poplatku určeného
obcou.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 7:
Ing. Daniel Brezina – pri poplatku za vjazd na cintoríne ide o poplatok, ktorý sa vyberá
predovšetkým od Vlada Hazuchu?
(p. Elena Trebulová – poplatok by mali platiť všetci kamenári, aj súkromníci, aj pohrebné
služby. V prípade poškodenia pomníka autom sa ľahšie dopátra
k vinníkovi, keď je to hlásené.)
(Ing. Marián Masnica – poplatok stanovil ešte on, pretože sa poškodzovali hroby, ideálny by
bol aj kamerový systém)
Ing. Marián Masnica – chce zrušiť poplatok 10 € za smútočnú reč, nech je to ako úcta
k zosnulému, ktorý tu žil medzi nami.
(Mgr. Janka Petrovičová - niektorí príbuzní zosnulých ani v tej chvíli nevedia, ako majú
postupovať, koho majú osloviť, možno by to mohla robiť Mgr. Hrtúsová ako
sociálna pracovníčka.)
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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: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiace 12/2019 a 1/2020.

HLASOVANIE
Počet
9

Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.146/2020 bolo prijaté.

8.

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MAKOV

ZA ROK 2019
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. e/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná
kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Správa vyhodnocuje odpočet a plnenie úloh hlavnou kontrolórkou na základe plánov kontrolnej
činnosti, ktoré boli schválené uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Makove.
O výstupoch z jednotlivých kontrolných akcií boli poslanci obecného zastupiteľstva
informovaní priebežne formou informatívnych správ o výsledkoch kontrol.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Makov za rok 2019.

HLASOVANIE
Počet
9

Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.147/2020 bolo prijaté.

9.

DISKUSIA

V rámci diskusie prezentovali svoje diskusné príspevky p. Rastislav Gajdoš, Ing. Daniel
Brezina, p. Rudolf Greguš, Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková, Mgr.
Janka Petrovičová, Ing. Marián Masnica.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva žiada
predložiť plán ťažby v obecnom lese a nový lesohospodársky plán, aby drevo zostalo aj pre
ďalšie generácie.
Ing. Daniel Brezina – vyzerá, že tento rok na zimnej údržbe ušetríme, zima je dobrá,navrhuje
potom v ďalšej úprave presunúť finančné prostriedky na letnú údržbu na opravy ciest do osád.
Samozrejme treba ešte nejaké peniaze na zimnú údržbu ponechať na koniec roka.
Počas víchrice boli poškodené kamery pri zberových nádobách v Potoku – Bajcare. Poriadok
je tam po zavedení kamier lepší o 100 %, bolo by dobré to tam opäť sprevádzkovať, aby sa tam
opäť netvorilo smetisko.
(Martin Pavlík, starosta obce – keď sa počasie zlepší, opravia to)
Ešte v septembri 2019 a potom v decembri 2019 sa schvaľoval osobitný zreteľ na odpredaj
pozemkov p. Böhmovej, Havrlantovcom, p. Bugalovej, takisto sme rokovali aj ohľadom p.
Bobulovej s možnosťou splácania za pozemok, o ktorý má záujem. Bude sa v tomto s občanmi
pokračovať?
(Martin Pavlík, starosta obce – p. Bobulová sa neozvala, ostatné sa bude prerokovávať na
nasledujúcom zastupiteľstve)
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Rudolf Greguš – pri odpredaji pozemku p. Tabačkovi bola dohoda o jeho kultúrnom vystúpení,
aby sa na to nezabudlo.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – prosí starostu obce iniciovať políciu vo veci vykrádania
domov na Trojačke a neustálej rýchlej jazde niektorých vodičov v časti Čierne.
(Ing. Stanislav Gašparík – v rámci občianskej možnosti občania sami majú hlásiť polícii
neprimerané jazdy vodičov)
Treba dať do časti Čierne nejaké dopravné značenia so zníženou rýchlosťou, vodiči, hlavne
cudzí, ktorí idú lyžovať sú nedisciplinovaní, chodci majú problém prejsť do kostola.
(Mgr. Marta Sláviková – môžeme cestu označiť značkou „obytná zóna“ so zníženou
rýchlosťou)
Rudolf Greguš – niektoré autobusy v Čiernom idú často iba po kravín a ďalej nejdú, treba na
to upozorniť SAD.
Mgr. Marta Sláviková – požiadať o zvýraznenú blikajúcu značku pri prechode pre chodcov
pred obchodom.
Žiada preskúmať kapacitu sms a zabezpečiť zasielanie správ pred vývozmi jednotlivého
odpadu, pripomienka bude hlavne edukačná, zvýši sa tým separovanie.
Mgr. Janka Petrovičová – už dávnejšie sme hovorili o umiestnení farebných zberových nádob,
treba dbať na čistotu životného prostredia.
Tento rok je 75. výročie ukončenia vojny. Greguše by si zaslúžili pamätnú tabuľu. V televízii
počula o možnosti získania dotácie pre tento účel.
(Martin Pavlík, starosta obce – o dotáciu sme požiadali na skrášlenie pamätníka u Tabuli,
v osade Greguše určite zriadia pamätné miesto, žiada Mgr. Petrovičovú
o premyslenie textu, ktorý by bol uvedený na pamätníku.)
Ing. Marián Masnica – v časti Čierne by minimálne po ihrisko mali byť chodníky, navrhuje
zachovať túto myšlienku.
V rámci odpadového hospodárstva má otázku, kde bude Obec Makov od 01.01.2021 voziť
odpady. Podľa nového zákona predtým, ako sa dovezie odpad na skládku, sa musí pretriediť.
(Martin Pavlík, starosta obce – na zasadnutí správnej rady sa dohodli, že bude triediaca linka,
je to problém všetkých obcí)
Ako poslanec sa ponúka urobiť pasport miestnych komunikácií a otvoriť územný plán.
(Martin Pavlík, starosta obce – pasportizácia miestnych komunikácií je platná, s dodatkom
k územnému plánu, pokiaľ budú mať občania záujem, môžeme začať budúci
rok.)
Rudolf Greguš na predošlom rokovaní OZ sa spomínala stanovená cena za odpredaj obecných
pozemkov – 20 € v centre, 5 € v osadách. Treba ale určiť hranice, pokiaľ je centrum a odkiaľ
osady.
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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: 5
Návrhy uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, p. Martina Pavlíka, zriadiť v osade Greguše pamätné miesto pripomínajúce
vypálenie osady Greguše nacistami.
Termín: do 01.05.2020.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.148/2020 bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, p. Martina Pavlíka, predložiť Program starostlivosti v obecnom lese.
Termín: na najbližšie rokovanie OZ – 22.04.2020.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.149/2020 bolo prijaté.
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Obecné zastupiteľstvo 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.

HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.150/2020 bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo 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.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.151/2020 bolo prijaté.
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, p. Martina Pavlíka, predložiť prehľad sponzorských darov od klientov Zariadenia
pre seniorov a ich príbuzných za rok 2019.
HLASOVANIE
Za

Proti
Zdržal sa
Neprítomný
Nehlasoval

Počet
9

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

0
0
0
0

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č.152/2020 bolo prijaté.
10. 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 139 – 152/2020.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
11. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní deviati

poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce, p. Martin Pavlík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 13.00 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:
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ

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

Ing. Daniel Brezina, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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