Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 14/2021

Dátum: 26.04.2021

ZÁPISNICA
zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 26. apríla 2021
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
PRÍTOMNÍ
Starosta obce :
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ :

Ospravedlnený:

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

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Prizvaní:

František Chuděj
Ing. Jitka Boldová, TES Media s.r.o.

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. Poslankyňa OZ, Mgr. Katarína
Ježíková Lučanová, príde na rokovanie neskôr, p. Rastislav Gajdoš je pre nemoc ospravedlnený.
2. SCHVÁLENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, PROGRAMU ROKOVANIA
A URČENIE ZAPISOVATEĽKY
V zmysle § 12, bod 3 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 24.04.2019
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia zástupca starostu obce.
Za overovateľov dnešnej zápisnice navrhuje p. Martin Pavlík, starosta obce poslancov OZ podľa
abecedného poradia Ing. Stanislava Gašparíka a Ing. Mariána Masnicu.
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/ schvaľuje
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.04.2021
Ing. Stanislava Gašparíka a Ing. Mariána Masnicu, poslancov obecného zastupiteľstva.
B/ schvaľuje
program rokovania OZ v Makove dňa 26.04.2021:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Ukončenie projektu „WIFI pre Teba“
5. Nakladanie s majetkom obce
- Schválenie prenájmu dočasne prebytočného pozemku CKN 13127/2 v k. ú. MakovČierne-Pančava
6. Schválenie 1. úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2021
7. Prezentácia spoločnosti TES Media s.r.o. – prevádzkovanie káblovej televízie a internetu
8. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. za rok
2020
9. Návrh na schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie 2022 až
2025
10. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roka 2021
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
2
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 222/2021 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 12/2018 zo dňa 19.12.2018
s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z posledného rokovania oboznámila poslancov p.
Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce:
Na zasadaní obecného zastupiteľstva konanom dňa 24.02.2021 bolo prijatých celkovo 13
uznesení, z toho 3 ukladajúce.
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Uznesenie
číslo

Dátum
prijatia
uznesenia

211/2021

24.2.2021

C/Žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
pripraviť spresnené Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom

219/2021

24.2.2021

C/ Žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
pripraviť podmienky čerpania úveru
v roku 2020 a predložiť ich do
najbližšieho rokovania obecného
zastupiteľstva

Splnené- o konkrétny
úver obec nepožiadala,
ale platí, že obec má dva
úvery zo štátneho fondu
rozvoja bývania, ktoré sa
nezapočítavajú do
úverovej zaťaženosti
obce a teda obec má
nulovú zadlženosť.

D/ Žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
vyzvať správcu cesty 1/10 Ministerstvo
dopravy a výstavby SR k náprave
havarijného stavu tejto medzinárodnej
cesty, ktorá prechádza katastrálnym
územím obce Makov. Cesta svojim
stavom nezodpovedá medzinárodným
štandardom takýchto ciest. Táto výzva je
podložená aj petíciou, ktorú občania
v roku 2016 spísali a nebola do dnešného
dňa vypočutá.

Starosta obce zaslal list
Ministerstvu dopravy
a výstavby SR k náprave
havarijného stavu
medzinárodnej cesty 1/10

Predmet uznesenia

STAV
Zásady
hospodárenie
doplnené, čaká sa na
odpoveď NKÚ

obce Makov

Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 3:
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – stále je ešte v plnení aj uznesenie č. 192/2020
zo dňa 02.12.2020, podľa ktorého treba predložiť návrh nového systému nakladania s odpadmi, a to
formou množstvového vývozu odpadu. Tam je však určený termín splnenia do 30.06.2021.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – Stanka Gregušová, zamestnankyňa na úseku odpadového hospodárstva
bola PN, do 30.06.2021 však návrh pripraví.)

Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – v rozpočte pre rok 2021 sme schvaľovali úver vo
výške 220 000 €, aby bol vykrytý schodok rozpočtu a aby sa mohli realizovať isté investície. Nie
je proti úveru, ak bude vynaložený na správne veci. Ak sa ideme pustiť do rôznych investícií,
zrejme budú peniaze chýbať, treba asi podmienky čerpania úveru pripraviť.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – v SLSP má predrokované stretnutie, na ďalšie rokovanie OZ
pripravia podmienky čerpania úveru, konštatuje však, že sa
možno úveru vyhnú.)
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – naplánovali sme úver na určité akcie, mali by sme
vedieť, na čo konkrétne bude úver vzatý, na aké akcie. A úver znamená urobiť tú danú činnosť.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – súhlasí, naozaj musíme presne vedieť, na čo
bude úver vzatý)
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Ing. Daniel Brezina, PhD. – čo sa týka havarijného stavu medzinárodnej cesty 1/10, ako prvotný
impulz bol zaslaný list. Bude treba asi viac zatlačiť, vhodný by bol aj osobný kontakt na
Ministerstve dopravy a výstavy SR.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – prekvapilo ho, že sme boli dlhoročne odsúvaní. Zisťoval, ktoré
úseky sa teraz robia na Kysuciach a Makov opäť nie je do týchto investícií
zaradený, pričom tento 2 km- ový úsek naozaj nie je hodný medzinárodnej
cesty. Cesty, ktoré sú pár kilometrov za hranicami sú neporovnateľné. Osobne
je za radikálnejšie riešenie.)
(Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – sme vôbec zaradení v zozname?)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – áno, v zozname sme, ale tento rok je naplánovaná
rekonštrukcia cesty v Kysuckom Lieskovci, naša cesta je vraj zameraná, čaká
sa na schválenie)
(Mgr. Marta Sláviková – NDS má na starosti iba túto medzinárodnú cestu, Kysucký Lieskovec
patrí pod VÚC, nakoľko ide o cestu I. triedy)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – pokiaľ ide o úver, je v rozpočte schválený. Účelom
uznesenia bolo, aby sa povedalo, čo sa z úveru ide financovať. Ak sme chceli úver na vykrytie,
mohli sme sa zapojiť v októbri so žiadosťou o úver zo štátu, kde bola takáto bezúročná možnosť.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – táto možnosť bezúročného úveru bola iba na výpadok počas
pandémie)
Ing. Marián Masnica apeluje, že naozaj chce, aby sme sa zaoberali odpadovým hospodárstvom.
Termín sa stále posúva, žiada, aby do 30.06.2021 bol návrh predložený. Veľa sa menia
podmienky odpadového hospodárstva a možno si mýlime čistotu obce s odpadovým
hospodárstvom. Nastavené je to tak, že máme voziť na skládku čo najmenej odpadu, u nás je to
naopak. V obci máme problém s nehnuteľnosťami v osadách, kde sa vôbec neseparuje, odpad sa
neeviduje, keďže máme paušálny zvoz. Podľa štatistík sme najhoršou obcou v okrese
a výsledkom je, že platíme veľa na skládke, dnes to je 70 000 € a vyberieme 55 000 €. Chce, aby
sme sa týmto zaoberali, v opačnom prípade budeme stále doplácať a budeme platiť vysoké
poplatky.
(Mgr. Marta Sláviková – žiada pripraviť návrh do budúceho rokovania OZ)
(Ing. Daniel Brezina – podporuje Ing. Mariána Masnicu, berie aj ekonomický aspekt, treba
pozrieť ale aj na ľudí, je to v mentalite ľudí)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – treba urobiť stav informačných tabúľ v obci
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
je zameraná iba na posledné rokovanie OZ , žiada ale v správe doplniť všetky nesplnené
uznesenia od začiatku volebného obdobia.
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:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2021.
B/ U k l a d á
hlavnej kontrolórke obce, p. Elene Trebulovej, vypracovať správu o všetkých nesplnených
uzneseniach od začiatku volebného obdobia.

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
2
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 223/2021 bolo prijaté.

4. UKONČENIE PROJEKTU „WIFI PRE TEBA“
K bodu poskytol informácie starosta obce, p. Martin Pavlík.
Obec Makov sa ešte v roku 2018 zapojila do vyhlásenej výzvy na zriadenie WiFi zón s bezplatným
pripojením na internet. Vo februári 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške
10 924,96 €. V podstate od začiatku sa obec borí s problémami, ktoré začali pri verejnom
obstarávaní, kedy víťazný uchádzač nebol schopný dodržať podmienky, a preto muselo byť verejné
obstarávanie zrušené a nasledovalo nové verejné obstarávanie. Výsledky boli zaslané na jeseň 2019
na kontrolu riadiacemu orgánu. Vyrozumenie z kontroly prišlo v marci 2021, na základe ktorej bola
stanovená korekcia výdavkov vo výške 25%. Uvedená korekcia by mala za následok navýšenie
spoluúčasti Obce Makov o sumu 2 731 € (celková spoluúčasť 3 306 €). Za uvedených podmienok
nie je pre obec ekonomicky výhodné pokračovať v realizácii projektu, odhliadnuc od skutočnosti,
že od podania projektu ubehlo viac ako 3 roky a za ten čas sa posunuli technológia aj celkové
možnosti pripojenia na internet. Po konzultáciách s obecným IT technikom p. Brosom nevidí
zmysel pokračovať za takých podmienok. Dostupný WiFi internet pre verejnosť, ktorý by bol
nevyhnutný pre vybavenie konkrétnej agendy na OÚ Makov, vieme zrealizovať s podstatne
menšími nákladmi (cca 500 € - informatívna cena od víťazného uchádzača – zrealizovanie hlavnej
stanice a prístupového bodu pre OÚ Makov, ktorú je následne v prípade našich požiadaviek ďalej
rozširovať).
Dom kultúry Makov by bol pokrytý internetovým signálom z knižnice.
Z uvedených dôvodov je predložený návrh uznesenia o nepokračovaní v projekte – nutná príloha
k výpovedi zmluvy o NFP.
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Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 4:
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – súhlasí so zrušením, aká ale korekcia projektu bola?
(p. František Chuděj – vyexpirovaná zmluva bola neskoro a v čestnom vyhlásení bola napísaná iná
obec, nie Makov. Do pozornosti dáva, že na kontrole to bolo 19 mesiacov od
decembra 2019 a dnes wifi máme v dome kultúry vyriešenú, obecný úrad sa
porieši pri klientskom centre, kde sa dá samostatná prípojka.)
Ing. Daniel Brezina, PhD. – jedna vec sú posunuté technológie a celkové možnosti pripojenia na
internet, dnes bude jednu takúto technológiu prezentovať aj firma TES Media. Dnes nie je
ekonomicky výhodné mať takúto vysokú spoluúčasť 3 300 €, ak to rieši iba wifi v centre. Nevidí
dôvod pokračovať za týchto podmienok.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje schváliť uznesenie, kde bude odôvodnené
nepokračovanie v projekte, a to z dôvodu nekorektného vyhodnocovania riadiacim orgánom, kde
kontrola trvala až 18 mesiacov.
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
s ch v a ľ u j e
nepokračovať v projekte „Zriadenie WiFi prístupových bodov v obci Makov“ - kód
ITMS2014+: 311071S696 z dôvodu neúmerne dlhého procesu kontroly verejného obstarávania
riadiacim orgánom.

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
2
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 224/2021 bolo prijaté.

5. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
A/ SCHVÁLENIE PRENÁJMU DOČASNE PREBYTOČNÉHO POZEMKU CKN
13127/2 V K. Ú. MAKOV- ČIERNE-PANČAVA
So žiadosťou na prenájom pozemku CKN 13127/2 v časti Makov-Čierne-Pančava oboznámil
poslancov OZ p. František Chuděj, zamestnanec OÚ.
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Zápisom pozemkových úprav do katastra nehnuteľností sa Obec Makov stala vlastníkom
a spoluvlastníkom pozemkov pod niektorými stavbami, kde vlastníci stavieb nemali vysporiadané
vlastníctvo pozemkov.
Takto sa Obec Makov stala vlastníkom pozemku:
- CKN 13127/2 Orná pôda o výmere 113 m2 v časti obce Makov – Pančava, na ktorom je postavená
„Informačno – propagačná stavba –hraničný bod Kysúc“ (kamenná guľa v drevenom prístrešku).
Vlastníkom stavby je Kysucké múzeum v Čadci, ktoré malo pred realizáciou uzatvorenú v r. 2007
nájomnú zmluvu s vtedajším vlastníkom p. Trebulovou.
Zápisom pozemkových úprav prešiel pozemok do vlastníctva Obce Makov.
Dňa 04.03.2021 bola obci doručená žiadosť o vysporiadanie vzťahov k pozemku – príloha.
Uvedený pozemok je pre Obec Makov v súčasnej dobe prebytočný, preto je predložený návrh na
prenájom, ktorý by sa dotýkal len časti pozemku zastavaného stavbou vrátane prístupu. Uvedená
stavba propaguje vstup do regiónu Kysúc, preto nezvažujeme duplicitnú výstavbu.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok CKN 13127/2 vznikol a bol zapísaný do vlastníctva
Obce Makov zápisom „Rozhodnutia OU-CA-PLO-2018/00 o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav v k.ú. Makov – pvz 200/2018“, na uvedenom pozemku bola pred vykonaním
pozemkových úprav zrealizovaná stavba „Informačno-propagačný objekt-hraničný bod Kysúc“ vo
vlastníctve Kysuckého múzea v Čadci. Z uvedeného dôvodu nebol potrebný vzájomný vzťah medzi
súčasným vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby. Pre bezproblémové užívanie a zabezpečenie
údržby Informačno-propagačnej stavby je potrebné vysporiadať vzťahy medzi vlastníkom stavby –
Kysucké múzeum v Čadci a súčasným vlastníkom pozemku – Obcou Makov.
Nakoľko pozemok CKN 13127/2 je pre Obec Makov v súčasnej dobe dočasne prebytočný, obec ho
nevyužíva, navrhujeme časť pod stavbou „Informačno-propagačného objektu-hraničný bod Kysúc“
v rozsahu 20 m2 dať do dlhodobého prenájmu Kysuckému múzeu v Čadci v zmysle písomnej
žiadosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákon SNR. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a V. časti a čl. 24 a) platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08.10.2014.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 5:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ak to stavali oficiálne, stavbu mali mať zapísanú v katastri
a mala by to byť zastavaná plocha alebo ostatná plocha, po pozemkových úpravách ide o TTP. Je
tam aj informačný panel, nech si to prenájmu celé 113 m2 alebo dať urobiť geometrický plán alebo
kúpiť.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – nesúhlasí od nich požadovať geometrický plán, treba sa na
to pozrieť ako na celok, lea dôležitá je tam zmena účelu pozemku, na pozemku je stavba, nemôže to
byť TTP.
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – v žiadosti navrhujú dva spôsoby – prenájom alebo kúpu,
prikláňa sa k prenájmu, ale dobre by bolo prenajať celý pozemok 113 m2. Je rád, že súčasťou
materiálu je aj zápisnica odbornej komisie k tejto žiadosti, takto by to malo vyzerať.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – opäť tu máme prípad, kedy NKÚ vyčíta pri prevode osobitný
zreteľ.
(p. František Chuděj – v tomto prípade je osobitný zreteľ v poriadku, nakoľko ide o prístrešok a na
prenájom, konzultoval to aj s právnou zástupkyňou 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: 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
žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o vysporiadanie vzťahov k pozemku CKN 13127/2 zo dňa
11.02.2021, doručenú Obci Makov 04.03.2021
B/ S ch v a ľ u j e
za dočasne prebytočný majetok Obce Makov, a to časť pozemku pod stavbou „Informačnopropagačný objekt-hraničný bod Kysúc“:
- CKN 13127/2 Orná pôda o výmere 113 m2
vedený na LV č. 12189 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce
Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v extraviláne k. ú. Makov, časť obce
Makov – Pančava.
C/ S ch v a ľ u j e
zámer na prenájom dočasne prebytočného majetku Obce Makov, a to časti pozemku v rozsahu
20m2 pod stavbou „Informačno- propagačný objekt-hraničný bod Kysúc“:
- CKN 13127/2 Orná pôda o výmere 113 m2
vedený na LV č. 12189 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce
Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v extraviláne k. ú. Makov, časť obce
Makov – Pančava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9, písm. c) zákona
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a V. časti a čl. 24 a) platných
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok CKN 13127/2 vznikol a bol zapísaný do vlastníctva
Obce Makov zápisom „Rozhodnutia OU-CA-PLO-2018/00 o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav v k.ú. Makov – pvz 200/2018“, na uvedenom pozemku bola pred
vykonaním pozemkových úprav zrealizovaná stavba „Informačno-propagačný objekt-hraničný
bod Kysúc“ vo vlastníctve Kysuckého múzea v Čadci. Z uvedeného dôvodu nebol potrebný
vzájomný vzťah medzi súčasným vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby. Pre bezproblémové
užívanie a zabezpečenie údržby Informačno-propagačnej stavby je potrebné vysporiadať vzťahy
medzi vlastníkom stavby –Kysucké múzeum v Čadci a súčasným vlastníkom pozemku – Obcou
Makov.
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Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
2
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 225/2021 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE 1. ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2021
Starosta obce, p. Martin Pavlík, žiada schváliť úpravu rozpočtu v zmysle §11 ods. 4 písmena b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dôvodom úpravy rozpočtu sú zmeny v rozpočte na bežné príjmy a výdavky na prenesené výkony
štátnej správy v rámci samosprávy spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré ešte pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2021 neboli pridelené a kapitálové výdavky, ktoré neboli rozpočtované.
Na testovanie COVID-19 má obec zriadené odberové miesto, zároveň testovanie vykonáva
vo vlastnej réžii a dotácia je vyššia ako náklady na testovanie a zostatok prostriedkov chce obec
použiť na kapitálové výdavky pre útulok a zdravotné stredisko Makov 211.
Návrh 1. úpravy rozpočtu 2021:
Príjmy rozpočtu 2021
- Dotácia od MV SR na testovanie COVID-19 zvýšiť o výšku 35 565 €
- Dotácia od MV SR na PVŠS na úseku školstva zvýšiť o výšku 800 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 36 365 €
Výdavky rozpočtu 2020
-zvýšiť PVŠS na úseku CO bežné výdavky na testovanie COVID -19 o výšku 15 565 €
- zvýšiť bežné výdavky na PVŠS pre Základnú školu o výšku 800 €
- zvýšiť bežné výdavky na úseku Kronika Obce Makov na výrobu novej kroniky o výšku 450 €
- zvýšiť kapitálové výdavky na útulok o výšku 5 000 €
- zvýšiť kapitálové výdavky na Zdravotné stredisko Makov na rekonštrukciu schodov o výšku
15 000 € €
- zvýšiť bežné výdavky na úseku Správy obce na interiérové vybavenie klientského centra
o výšku 9 880 € a znížiť kapitálové výdavky na klientské centrum o výšku 9 880 €
Spolu výdavky: zvýšenie o 36 815 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
2 249 360 €
Príjmy kapitálové:
51 000 €
Príjmy finančné:
442 180 €
Príjmy celkom:
2 742 540 €

Výdavky bežné:
2 309 149 €
Kapitálové výdavky: 415 845 €
Finančné operácie:
14 800 €
Výdavky celkom: 2 739 794 €
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Rozdiel: + 2 746 €
Interpelácie starostu a poslancov OZ k bodu programu č. 6:
p. Martin Pavlík, starosta obce – konkrétne chcú tieto peniaze z testovania použiť na
zrekonštruovanie schodov na zdravotné stredisko a v útulku chcú obnoviť ešte 2 miestnosti, ktoré
sú v žalostnom stave, 1 miestnosť už zrekonštruovali.
Ing. Daniel Brezian, PhD., poslanec OZ – po presťahovaní zamestnancov do klientského centra
nedá sa použiť nábytok z kancelárií v útulku?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ešte to na úrade dolaďujú, bude sa to meniť aj na poschodí, napr.
stavebný úrad už bude mať samostatnú kanceláriu, ale určite sa aj
niektoré veci nábytku využijú v útulku.)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – nejde iba o nábytok, treba tam dať aj novú podlahu
a podobne. Jednu miestnosť urobili v útulku aj pre prípad
nejakého nešťastia v obci, napr. vyhorenie domu a pod.
V budúcnosti chcú novú kanceláriu urobiť aj Ing. Irenke
Valičkovej.)
Ing. Daniel Brezina, PhD. – rekonštrukciu schodov do zdravotného strediska podporuje, je to pre
ľudí. ale chce sa opýtať, či tá suma 15 000 € už približná cena vzídená z verejnej súťaže alebo iba
odhad? Pretože suma 15 000 € na schody je veľa. V minulosti to už spomínala Katka Ježíková
Lučanová, že pri schvaľovaní úpravy by mala byť na danú investíciu predložený už aj rozpočet.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – tých 15 000 € je zatiaľ odhad, ale nie je to iba na schody, ale aj na
parkovisko pred zdravotným strediskom a čo sa týka dvier na
zdravotné stredisko, tie už sú vyrobené)
(Mgr. Janka Petrovičová – dvere sú už podľa slov starostu vyrobené dlho, treba to už ale konečne
urobiť. Dobre by bolo zmodernizovať aj čakáreň pre pacientov.)
(Ing. Marián Masnica – keď chcú robiť aj parkovisko, majú na to projekt?)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – projekt nemajú, nepredpokladali, že to budú tento rok robiť. Sú
však z testovania peniaze a chcú ich využiť na sociálne veci.)
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – keď sme schvaľovali rozpočet, schvaľovali sme aj
investície, ktorým opäť nevenujeme pozornosť. Máme rozrobený cintorín, miestne komunikácie,
chodníky a podobne, ale zase žiadna príprava. V dezolátnom stave je oplotenie cintorína, školská
jedáleň, má sa robiť bytovka.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – každá investícia sa pripravuje, bytový dom je rozpracovaný, robí
sa búrací projekt. Práce na cintoríne brzdí počasie.)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – búrací projekt nadväzuje na projekt výstavby bytovky, je
neekonomické, aby sa búralo, ak sa môže niečo využiť.)
Mgr. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – ako to bude s výstavbou bytového domu z časového
hľadiska?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – v súčasnosti sa robí projekt, budúci rok podajú žiadosť na
Štátny fond rozvoja bývania a na jar 2022 by sa mohla
začať realizovať výstavba, tento rok asanujú starú
vodáreň.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – v úprave rozpočtu je navýšenie na schodisko do zdravotného
strediska, dnes k tomu pridali aj parkovisko. Ale vieme, ako to bude vyzerať? Bude tam aj
bezbariérový prístup? Navrhuje aspoň v úprave rozpočtu zadefinovať zvýšenie výdavkov ako
rekonštrukcia zdravotného strediska, nielen schodov.
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Okrem iného pozitívne hodnotí starostu, že zabezpečil v obci testovanie a dnes vidíme, ako štát
nakladá s financiami, aký príjem z toho máme, a to obec dostáva polovicu z MOM.
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
schvaľuje
1.úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2021: - príjmová časť: 2 742 540 €
- výdavková časť: 2 739 794 €.

Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
2
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 226/2021 bolo prijaté.

7. PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI TES MEDIA S.R.O. – PREVÁDZKOVANIE
KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A INTERNETU
Starosta obce privítal Ing. Boldovú, vedúcu prevádzky spoločnosti TES Media s.r.o., ktorá
odprezentovala ponuku riešenia modernizácie káblovej televízie v obci Makov.
Ing. Boldová oboznámila poslancov OZ, že ich služby poskytujú aj na Kysuciach v obciach Vysoká nad
Kysucou, Turzovka, Olešná, Podvysoká, Staškov, Raková. Začali tieto lokality spájať, aby to bolo
rentabilné, plne optický kábel je z Rakovej až po Kelčov.
V obci Makov je telekomunikačná sieť vybudovaná ako zemná, ktorá nie je uložená v chráničkách, sieť je
jednosmerná a nie je možné v jej súčasnom stave prevádzkovať internet. Vzhľadom na zemné uloženie nie je
možné túto sieť modernizovať ani zabezpečiť jej spoľahlivé fungovanie.
Firma doporučuje použiť technológiu optického vlákna až do domu k účastníkovi buď ako zemné vedenie
alebo vzdušné vedenie. Pri zemnom vedení však dochádza k navýšeniu ceny realizácie o cca 60%. Preto
väčšinou v obciach a menších mestách realizujú telekomunikačnú sieť ako vzdušné vedenie. To sa
umiestňuje na podperné body obecné alebo Slovak Telekomu, toho času komunikujú aj so Stredoslovenskou
energetickou na využívanie elektrických stĺpov. Nespornou výhodou siete je i to, že je možné ju využiť ako
multimediálnu a pripájať na to isté vedenie verejne prospešné zariadenia ako kamery, WiFi, hot-spoty,
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prepájať navzájom obecné inštitúcie, ovládať digitálne informačné tabule, pripájať rôzne snímače a mnoho
iných technológií, napríklad je možné zaviesť po optických sieťach aj obecný rozhlas.

Výhodou optickej siete je kvalita signálu, po trase nedochádza k výraznému zníženiu kvality
signálu, sieť neobsahuje aktívne prvky, poruchovosť je minimálna, technológia umožňuje vysoké
internetové rýchlosti až 300/30Mbps
V prípade spolupráce s ich firmou existuje možnosť pripojenia na existujúcu sieť, ktorá končí
v Kelčove. Výhodou tohto riešenia je to, že pripojením obec získa okamžitý televízny a internetový
signál bez nutnosti inštalácie hlavnej stanice v obci.
Financovanie je možné tromi spôsobmi. Prvý spôsob je plné financovanie obcou,d ruhé je
financovanie obcou na dve-tri splátky alebo existuje možnosť, že túto sieť vystaví ich spoločnosť,
prejde do majetku spoločnosti, ale súčasne umožnia obci v prípade záujmu využívať túto sieť na
všetky verejno-prospešné zariadenia.
V prípade výstavby novej siete je obvykle realizácia prípojky u zákazníka zdarma. Teda inštalácia
optického káblového vedenia nie je spoplatnená. Prvým zariadením u zákazníka je optický sieťový
koncový prvok, ktorý zabezpečuje komunikáciu koncových zariadení u zákazníka-set-top-boxov
WiFi routera s hlavnou stanicou. Toto zariadenie v cene 75 € je účastníkom poskytované za 1 €.
Účastník využívajúci televízne služby má následne možnosť pripojiť si za jeden poplatok 4
zariadenia. Jedno z nich musí byť set-top-box, ktorého cena je 70 € s DPH.
Pokiaľ ide o cenu výstavby siete, bez prípojok je vyčíslená na 29 643,24 € + pripojenie na sieť TES
Media 9 600 € + optická prípojka 100 €. Pre účastníkov je cena 30 € za prípojku a 1 € za zariadenie.
Cena internetu je od 9,90 € do 19,90 €, cena televízie k internetu od 5 € do 30 €. Výhodou televízie
je 7-dňový archív, preskakovanie reklám, prevíjanie programov.
Nespornou výhodou je to, že nepotrebujú riešiť hardvér na hlavnej stanici. Namiesto toho vedia
rýchlejšie postupovať pri rekonštrukcii siete vo obci. S výstavbou optických sietí majú mnoho
skúseností. Postup pri výstavbe je taký, že najprv natiahnu všetky trasové vedenia, čo trvá približne
mesiac. Následne sa začne so zváraním optických vlákien. Táto časť výstavby je najpracnejšia
a trvá dva až tri mesiace. Počas celej realizácie bude pôvodná sieť stále aktívna. K jej vypnutiu sa
pristúpi až potom, keď budú všetci účastníci premigrovaní na sieť optickú
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 7:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – prezeral si ich firemnú stránku, na trhu sú 14 rokov, nie
sú na trhu nováčikovia, považuje služby za modernú záležitosť, poruchovosť majú takisto promtne
zabezpečenú. Služby poskytujú na aj na Kysuciach, aj na Liptove, recenzie obcí sú kladné. Všimol
si však, že prednedávnom ukončili poskytovanie služieb v Bytči. Chcel by vedieť, z akého dôvodu
to bolo.
(Ing. Boldová – Mesto Bytča mali prenajatú sieť na 10 rokov, problémom bolo, že hlavné
zariadenie bolo na mestskom úrade, zastupiteľstvo sa rozhodlo sieť
odpredať. Hoci im dali najvýhodnejšiu ponuku, zastupiteľstvo
rozhodlo im sieť nepredať. Nakoľko bola spoločnosť stratová,
rozhodli sa spoluprácu s Mestom Bytča ukončiť.)
Ing. Daniel Brezina, PhD. ďalej konštatuje, že ak sa rozhodneme zmeniť káblovku, nakoľko ju aj
pri zvyšovaní poplatkov abonentov stále dotujeme, prikláňa sa za vzdušné vedenie siete.
Prednedávnom sa realizovalo v obci odkanalizovanie, robia sa rôzne stavby ako teraz regulácia
a pod., ľudia tieto stavby z pohľadu rozkopania obce vnímajú negatívne.
Čo sa týka financovania, boli spomínané tri možnosti, osobne sa prikláňa k tretej možnosti, a to že
sieť vystaví spoločnosť, prejde do ich majetku, s tým, že túto sieť budeme môcť využívať na všetky
verejno-prospešné zariadenia.
Pri prezentácii bola znázornená mapka pokrytia sieťou predovšetkým v centre obce. Je to
definitívna verzia? Pretože napríklad aj v odľahlejších osadách majú ľudia záujem o internet,
dokonca aj chatári.
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(Ing. Boldová – nie je to definitívne, ale najskôr by sa sieť urobila v centre a neskôr sa dorábajú aj
odľahlejšie miesta, ak bude u občanov záujem. V Olešnej takto
napríklad urobili 23 km siete.)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – asi to má aj ekonomické parametre rozširovania siete do
odľahlých miest obce. A cez vysielače sieť neriešite?
(Ing. Boldová – uvidí sa podľa záujmu, musí byť záujem čo najviac ľudí, aby sa sieť rozšírila aj
ďalej od centra. Pri vysielačoch nepovažujú wifi za stabilné, nakoľko napríklad
keď narastie strom, wifi nepôjde.)
Dal by sa poriešiť aj princíp inteligentnej domácnosti, napr. otváranie brány na zbernom dvore?
(Ing. Boldová – áno, dá sa monitorovať všetko)
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – má firma nejakú vstupnú požiadavku, koľko domácností
by muselo byť pripojených?
(Ing. Boldová – keďže sa bude nahrádzať stará sieť, veria, že ľudia budú mať záujem)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – ak zistia tí, čo majú internet ich výhody, budú mať
záujem. Zo svojej pedagogickej praxe vie, že bežne, keď bolo 100 detí naraz na dištančnom
vyučovaní, internet padal. Je predpoklad, že ich sieť bude spoľahlivá?
(Ing. Boldová – áno, je to spoľahlivé, dá sa to všetko modelovať, aby to bolo bezproblémové,
všetko sa dá riešiť, aby to fungovalo.)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – malé riziko vidí, že sú personálne úzki.
(Ing. Boldová – preto majú aj externých zamestnancov zo Žilinskej univerzity, majú s nimi výbornú
spoluprácu)
p. Martin Pavlík, starosta obce – dá sa do rodinných domov napojiť na koaxiálny kábel?
(Ing. Boldová – nie, do koaxiálu sa to napojiť nedá)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – v dnešnej dobe je káblovka za dobrú cenu, zmysel novej
siete je hlavne aj v tom, aby sa sieť dotiahla práve aj do všetkých odľahlých častí, aby to malo
prínos pre všetkých. Obec by roztiahla optickú sieť všade a toto by od spoločnosti chceli aj naceniť.
(Ing. Boldová – na dnes to nevedeli pripraviť, musia najskôr pozrieť situáciu v obci, kde je záujem,
určite sa to ale dá.)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – konštatuje, že po prezentácii môže povedať, že rozsah
pokrytia je priamo úmerný počtu používateľov, ponúkajú aj nový rozmer, rozmer cestovného ruchu,
portfólium služieb firmy je veľký.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – keď si zoberieme, že máme 260 účastníkov a domácnosť by
chcela televíziu, internet, prípojku, robiť to bude firma, koľko bude človeka stáť pripojovací
poplatok a aké budú mesačné náklady?
(Ing. Boldová – pripojovací poplatok je 30 €, ak budú chcieť televíziu, tak poplatok bude 70 € za
set-top-box a mesačne podľa programov, ktoré si vyberú.
Ceny sú nasledovné: internet 15/1 Mbps – 9,90 €, 150/15 Mbps – 16,90 €, 300/30
Mbps-19,90 €,
televízia – viac ako 80 digitálnych programov – 5 €, viac ako
120 digitálnych programov – 16 €, viac ako 150 digitálnych
programov – 30 € )
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Zároveň sa Ing. Marián Masnica pýta, v akých stĺpoch budú sieť ťahať a či je naša stanica
použiteľná pre optickú sieť?
(Ing. Boldová – chceli by to ťahať po elektrických stĺpoch, o dva týždne budú o tom s nimi rokovať
a čo sa týka použiteľnosti starej stanice, nie je možné ju využiť
pre optickú sieť, nešlo by produkovať IT signál)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – máme dve možnosti – buď ostaneme pri starej káblovke
alebo využijeme túto možnosť a sieť dotiahneme aj do odľahlých častí. Ak sa rozhodneme pre
druhú možnosť, ako dlho bude trvať natiahnutie káblov?
(Ing. Boldová – ťažko povedať, treba vybaviť aj územné rozhodnutie, zmluvy s elektrikármi,
najskôr až na budúcu jar.)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – hlavný dôvod tejto možnosti je aj to, aby sme zastavili
dotovanie káblovky a aj zvyšovanie poplatkov za káblovku. Teraz bude úlohou ľuďom ponúknuť
lepšie a modernejšie služby informovaním, že bude takáto možnosť a zistiť, či ľudia budú k tomuto
naklonení.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – problém dediny je, že pokrok išiel rýchlo dopredu a smart
riešenia ešte nefungujú. Štát sprivatizoval telekomunikačnú sieť, sú štyri vzdušné siete, ale v dedine
sme sa stále neposunuli, aby služby neboli iba v centre. Je dobre, že sa tomu firma venuje, inú
možnosť tu nemáme. Otázne je, ako sa k tomu postavia energetici a telekomunikácie, ktorí nemajú
záujem o prenájom stĺpov. Ak by nám spoločnosť optické káble prenajala, bolo by to dobré aj za
účelom napríklad napojenia obecného rozhlasu, kamier, smart riešení.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – káblovkuby sme ukončili k 31.12.2021 z dôvodu
technického aj ekonomického. Museli by sme však optickú sieť ale dotiahnuť do všetkých
odľahlých oblastí s tým, že by to platila spoločnosť TES Media, televízia je druhoradá.
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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, p. Martina Pavlíka, aby na rokovanie OZ dňa 27.10.2021 spolu so spoločnosťou TES
Media s.r.o. predložili plán pripojenia domácností optickým káblom za účelom skvalitnenia
poskytovaných internetových služieb v katastrálnom území Makov.
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Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 227/2021 bolo prijaté.
8. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR MAKOV
SPOL. S R. O. ZA ROK 2020
Spoločnosť VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. predkladá Obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie a schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020.
Súčasťou účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky je súvaha, výkaz ziskov a strát + poznámky
k účtovnej závierke za rok 2020 a daňové priznanie za rok 2020 + vyhodnocovacia správa, ktorá
podrobnejšie popisuje činnosť spoločnosti v roku 2020.
Všetky podklady k účtovnej závierke sú prílohou zápisnice v písomnej podobe.
Činnosť spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. v roku 2020 bola nasledovná:
1. Dodávka pitnej vody v osade Belone
2. Prevádzkovanie a údržba káblovky v obci Makov
3. Hospodárenie v obecnom lese
4. Poskytovanie drobných služieb v obci Makov
5. Prevádzka kaderníctva a holičstva v DK Makov
6. Prevádzkovanie bufetu Javorníček pri ihrisku ŠK Javorník
6. Stavebné práce - rekonštrukcia kúpeľne v ZpS na oddelení imobilní muži
- zhotovenie kancelárie na prízemí v budove ZpS Makov
- oprava zábradlia z bočného vchodu do budovy DK Makov
SUMARIZÁCIA STREDÍSK - komplexná VÝSLEDOVKA za rok 2020

stredisko
Voda
TKR
Obecný les
Služby
Kaderníctvo
Bufet Javorníček
Stavebné práce ZPS
Makov
Oprava zábradlia
Správa

HV pred úpravou
v€
-491,06
-5 066,30
+36 866,99
+1 102,50
-2 616,21
-6 160,02

%podiel
správy
0,23
11,50
69,56
3,11
3,92
3,01

Upravený
HV v €
-547,86
-7 905,55
+19 693,22
+334,67
-3 584,02
-6 903,16

+702,47
+92,73
-24 689,14
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4,68
0,62
3,37

-452,98
-60,34
-832,02

CELKOM:

- 258,04

100

-258,04

Výsledovka spoločnosti za rok 2020 je rozdelená na výsledovku pred úpravou a po úprave,
resp. po zahrnutí nákladov strediska SPRÁVA. Stredisko SPRÁVA pokrýva všetky nevyhnutné
náklady na činnosť spoločnosti, ktoré nie je možné počas roka priradiť ku konkrétnemu stredisku.
Jedná sa napr. o náklady na administratívu, mzdy a odvody administratívnych zamestnancov
a riadiaceho pracovníka, telefónne poplatky, správne poplatky, školenia, poštové a bankové služby,
náklady na účtovný a mzdový software, náklady na BOZP a PO, sociálne náklady na zabezpečenie
stravy zamestnancov, náklady na prenájom priestorov, náklady na energie a služby spojené
s prenájmom kancelárskych priestorov a pod.
% podiel správy bol vypočítaný ako podiel výnosov daného strediska voči celkovým výnosom
spoločnosti za rok 2020.
Stredisko VODA:
Celkom je 20 odberateľov vody (Makov, časť Čierne – Belone).
Fakturácia prebieha v polročných intervaloch k 30.06. a k 31.12.
Cena za 1 m3 vody je 0,5021 € s DPH.
Stredisko TKR:
Stav abonentov k 1.1.2020 – 258 abonentov.
Stav k 31.12.2020 – 256 abonentov, 5 abonenti sa odhlásili, 3 abonenti boli prihlásení
(1 novozriadená prípojka TKR + 2 obnovené prípojky TKR).
Poplatok za káblovú televíziu sa v roku 2020 navýšil oproti predošlému roku 2019 o 10 €
s DPH/rok/abonent (uznesenie č 63/2019 zo dňa 27.2.2019), činil 80,10 € s DPH/rok t.j. 6,68 €
s DPH /1 mesiac (t.j. 5,57 € bez DPH/1 mesiac).
Skutočné náklady na 1 abonenta/rok predstavovali cca 7,80 € bez DPH/1 mesiac
(112,32 € s DPH/rok). Rozdiel vo výške 32,22 € na 1 abonenta zaplatila spoločnosť zo svojich
prostriedkov.
Uznesením č. 63/2019 je schválené navýšenie poplatku pre rok 2021 o 12,5 % t.j. o10 € s DPH. Už
teraz je zrejmé, že ani toto navýšenie nevykryje celkové náklady na prevádzku a údržbu káblového
systému.
V roku 2020 spoločnosť vykonala opravu káblového rozvodu v časti Čierne od RD pána Kováčeka
po RD pána Kupšu v dĺžke 135 m, čo sa prejavilo v zvýšených nákladoch.
Aby bola ponuka tv kanálov čo najpestrejšia, musia sa platiť nemalé finančné prostriedky vo forme
licenčných poplatkov platených TV kanálov spoločnostiam vlastniacim licenčné práva. V roku
2020 činili celkom 13 464,53 € bez DPH, čo predstavuje 56,00 % z celkových nákladov a zároveň
71,8 % z mesačného poplatku za prevádzku a údržbu TKR bez DPH jedného abonenta.
Druhá skupina poplatkov pre spoločnosti ako je Audiovizuálny fond, SOZA, SAKT, SAPA,
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predstavuje náklady vo výške
1 834,57 € bez DPH/rok.
O vysokej nákladovosti v zabezpečovaní satelitného televízneho vysielania svedčí aj
informácia z januára 2021, kedy ohlásila ukončenie poskytovania tohto druhu služieb aj
spoločnosť Orange. Uvedenú službu pritom poskytovala táto spoločnosť iba od augusta 2018
pre 10-tisíc abonentov.
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Stredisko OBECNÝ LES
Spoločnosť v roku 2020 uskutočnila v obecnom lese okrem kalamitnej ťažby (kôrovec, vývraty,
zlomy), taktiež úmyselnú obnovnú ťažbu a lesopestovnú činnosť zameranú na obnovu lesa
(zalesňovanie, ochranu lesných kultúr, výžin, uhadzovanie a vypaľovanie haluziny po ťažbe).
Čistenie porastov (uhadzovanie, pálenie haluziny) vykonávali prevažne zamestnanci spoločnosti
Kmínek Marián, Holák Ján a Smutníková Jarmila, taktiež študenti a dohodári.
Ostatné práce vykonávali miestni živnostníci Rastislav Holák, Jozef Wagner a Ján Krkoška.
Všetky vykonané lesné práce boli odkontrolované odborným lesným hospodárom Ing. Robertom
Gombárikom, s ktorým má spoločnosť uzatvorenú zmluvu od 1.9.2015 na dobu neurčitú.
Celkom bolo predané 2320,62 m3 drevnej hmoty – z toho
- zdravé drevo tvorí 1258,40 m3 (54%)
- kôrovec tvorí 366,32 m3 (16%)
- hniloba tvorí 695,90 m3 (30%)
Ø predajná cena drevnej hmoty činila 49,09 €/m3 bez DPH.
Predaj drevnej hmoty v roku 2020 sa uskutočnil na základe výsledkov VOS, ktorá prebehla
v januári 2020. Do VOS sa zapojili 2 spoločnosti z Makova a 1 spoločnosť z obce Raková, pričom
najlepšiu cenu a najvyššie hodnotiace číslo ponúkla firma K-TEN DREVO s.r.o. so sídlom Makov
č. 49 (Milan Kubinec). Táto spoločnosť odoberala drevnú hmotu za ponúknuté ceny celý rok 2020.
Okrem ťažby dreva sa činnosť spoločnosti sústredila aj na obnovu lesa a lesných porastov.
Na základe plánu činnosti vypracovaného odborným lesným hospodárom sa vykonalo jarné
a jesenné zalesňovanie, pričom sadenice dodávala Ing. Tomanová Anna zo Sniny za cenu 0,17 €
bez DPH/ 1 sadenicu. Na jar bolo vysadených 17 000 ks sadeníc buka a na jeseň bolo dosadených
ešte 10 000 ks sadeníc buka. Celkom sa v roku 2020 vysadilo 27 000 kusov sadeníc. Ďalej sa
vykonávali činnosti ako ochrana porastov proti burine, výsek a výrez krov, uhadzovanie a pálenie
haluziny po ťažbe, dočisťovanie porastov pred sadením a na jeseň sa vykonal ochranný náter
sadeníc pred ohryzom zverou – náter cervacolom.
Obci Makov bol v roku 2020 zaplatený nájom za obecný les vo výške 15 000 € (13% z ročných
tržieb z predaja dreva).
Plán starostlivosti o les na 10-ročné obdobie 2019 – 2028 je 17 738 m3.
REZERVY
Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o. pri činnosti ako je hospodárenie v lese musí
počítať i s rezervami, ktoré predstavujú náklady spojené s obnovou lesa a lesných porastov počas 5
ročného obdobia. Hospodársky výsledok spoločnosti teda ovplyvnili vytvorené rezervy z minulých
rokov, časť z ktorých bolo potrebné rozpustiť a taktiež vytvoriť na nasledujúce 5 ročné obdobie.
V roku 2015 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 4 582,00 € na 5 rokov.
V roku 2016 sa rozpustilo 1124,00 €. V roku 2017 sa rozpustilo 606,00 €. V roku 2018 sa
rozpustilo 2084,00 €. V roku 2019 sa rozpustilo 384,00 €. Zostatok vo výške 384,00 € sa rozpustil
v roku 2020.
V roku 2016 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 11 972,00 € na 5 rokov.
V roku 2017 sa z tejto rezervy rozpustilo 6828,00 €. V roku 2018 sa rozpustilo 2102,00 €. V roku
2019 sa rozpustilo 912,00 €. V roku 2020 sa rozpustilo 912 €. Zostáva rozpustiť 1218,00 €.
V roku 2017 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 15 622,00 € na 5 rokov.
V roku 2018 sa z tejto rezervy rozpustilo 10466,00 €. V roku 2019 sa rozpustilo 1034,00 €. V roku
2020 sa rozpustilo 2054,00 €. Zostáva rozpustiť 2068,00 €.
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V roku 2018 spoločnosť rezervu na lesopestovnú činnosť na budúce obdobie netvorila.
V roku 2019 bola vytvorená rezerva na lesopestovnú činnosť vo výške 20 381 € na 5 rokov.
V roku 2020 sa z tejto rezervy rozpustilo 14782,20 €. Zostatok činí 5598,80 €.
Na nové 5 ročné obdobie bola vytvorená rezerva vo výške 13 820 €.
Stredisko SLUŽBY:
V roku 2020 boli zrealizované drobné služby prevažne na základe objednávok:
1/ TRŽBY za palivové drevo – Útulok
- dodanie palivového dreva do zariadenia Útulok, Makov č. 122 dľa objednávky č. 67/2020
v mesiaci december 2020
2/ TRŽBY za zimnú údržbu
- posypovanie komunikácií v priestoroch ČS Benzinol dľa objednávky v mesiaci december 2020
3/ TRŽBY za stavebné práce
- maľovanie interiérových priestorov a drobné stavebné a pomocné práce v zariadení Útulok,
Makov č. 122 dľa objednávky č. 66/2020
4/ TRŽBY za služby iné
- oprava prerušeného zemného kábla na TKR pri výkopových prácach dľa objednávky v mesiaci
september 2020 – p. Cisárik Emil
- dovoz palivového dreva do Útulku dľa objednávky č. 67/2020 v mesiaci december 2020
5/ TRŽBY za prenájom:
- zapožičanie malotraktora spolu s príslušenstvom (vlečka, zametač, mulčovač, posypovač, šípová
radlica) počas celého roka 2020 Obci Makov pri údržbe miestnych komunikácií, správe a údržbe
verejného priestranstva, zbere a preprave odpadu atď.
6/ TRŽBY za kosenie
- kosenie krovinorezom dľa objednávky – p. Černošková v mesiaci september 2020
7/ TRŽBY za údržbu verejných priestranstiev
- práce pre obec Makov dľa poverenia v mesiacoch január a február 2020
Jednalo sa o práce zamestnancov prijatých z UPSVaR, na ktorých bol poskytnutý príspevok na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – J.Holák, J. Smutníková
Stredisko KADERNÍCTVO:
Cenník služieb v kaderníctve sa v roku 2020 nemenil.
V roku 2020 sa oproti predošlým rokom výrazne prehĺbila strata. Udialo sa to v dôsledku vládnych
opatrení na zamedzenie šírenia nákazy COVID 19 a zákazu prevádzkovania drobných služieb pre
obyvateľov , kde patrili aj kadernícke služby. Zákaz činnosti sa prejavil najmä vo výške tržieb.
Náklady sa oproti minulým rokom nezmenili, okrem nákladov na mzdy a odvody, nakoľko sa
zvýšila minimálna mzda. Následkom týchto skutočností sa prehĺbila strata uvedeného strediska.
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Bufet Javorníček pri ihrisku ŠK Javorník
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2019 zo dňa 24.4.2019 boli spoločnosti
VODOHOSPODÁR MAKOV schválené priestory prístrešku polyfunkčného objektu Makov –
Čierne 17 na prenájom.
Po schválení prevádzkového poriadku RÚVZ zo dňa 5.11.2019 sa uvedené priestory v roku 2020
uviedli do prevádzky. Nakoľko bola pre pandemickú situáciu jarná futbalová súťaž zrušená
a jesenná súťaž prerušená, prevádzka v skutočnosti fungovala od 4.8.2020 do 20.9.2020 (12 dní)
počas futbalových zápasov v sobotu, v nedeľu a počas pohárových zápasov. Ø denná tržba
predstavovala 413,80 € bez DPH. Denné tržby sa pohybovali od 76 € - 875 € s DPH. Najmenšia
denná tržba bola počas sobotných zápasov, naopak najväčšia denná tržba bola dňa 16.9.2020 počas
pohárového zápasu Slovnaft Cup 3.kolo ŠK Javorník Makov – ŠKF Sereď.
Spoločnosť v uvedených priestoroch vykonala aj určité stavebné úpravy, zväčšila a prekryla sa
terasa, zabezpečilo sa okolie zábradlím, vybudoval sa bezbariérový prístup, pričom sa využili aj
zásoby stavebného materiálu, ktoré zostali ešte z výstavby „Polyfunkčného objektu“ z minulých
rokov. Všetky stavebné práce boli vykonané za účelom zlepšenia využitia priestorov nielen pre
hráčov, ale predovšetkým návštevníkov futbalových zápasov (fanúšikov).
Na rok 2021 sú plánované investície do opravy, resp. výmeny strešnej krytiny terasy bufetu.
Obci Makov bol na základe nájomnej zmluvy zaplatený nájom 653,36 € (13% z tržieb).
Stredisko STAVEBNÉ PRÁCE:
Stavebné práce v ZPS Makov č. 62 boli realizované na základe objednávok č. 13 a 14/2020.
Realizovala sa rekonštrukcia kúpeľne v ZpS Makov a zhotovenie kancelárie v ZpS Makov
a robilo sa zábradlie z bočného vchodu do budovy DK Makov.
Prehľad majetkových účtov (rok nadobudnutia) Obstarávacia cena /zostatková cena(účtovná):
Na účte 022 001 sa nachádza:
✓ satelitná anténa (r.2000) v sume 59,37 € / 0,00 € – plne odpísaný majetok
✓ malotraktor AGZAT (r.2004) v sume 1 171,55 € / 0,00 € – plne odpísaný majetok
✓ snehová radlica (r.2009) v sume 697,00 € / 0,00 € – plne odpísaný majetok
✓ motorová píla (r.2009) v sume 535,29 € / 0,00 € – plne odpísaný majetok
✓ stereomodulátor (r.2009) v sume 794,80 € / 0,00 € – plne odpísaný majetok
✓ komunálny zametač (r.2013) v sume 3 150,00 € / 0,00 € - plne odpísaný majetok
✓ špalikovač (r.2013) v sume 3 232,00 € / 0,00 € - plne odpísaný majetok
✓ mulčovač (r.2016) v sume 2 024,20 € / 0,00 € - plne odpísaný majetok
✓ šípová radlica na traktor (r.2016) v sume 2 800,00 € / 854,33 €
✓ posypovač POMAROL (r.2017) v sume 2 090,00 € / 1 013,67 €
Na účte 022 003 sa nachádza:
✓ osobný automobil Peugeot – Partner (r.2014) v sume 2 820,00 € / 0,00 € - plne odpísaný
majetok
✓ malotraktor Belarus (r.2013) v sume 12 348, 00 € / 0,00 € - plne odpísaný majetok
✓ traktorový príves so sieťovými nástavcami (r.2013) v sume 5 063,00 € / 0,00 € - plne
odpísaný majetok
Pohľadávky v celkovej výške 28 865,43 € k 31.12.2020 predstavujú:
Z toho - pred dátumom splatnosti: 9 665,19 €
- po dátume splatnosti: 19 200,24 €, do 30 dní 9 873,93 €
do 60 dní 8 960,76 €
do 360 dní 120,15 €
nad 360 dní 245,40 €
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- pohľadávky občanov Makova za káblovú televíziu a vodu v sume: 9 720,69 €
- pohľadávky K-TEN DREVO s.r.o. Milan Kubinec – predaj dreva z OL v sume: 18 874,74 €
- pohľadávky Obec Makov v sume: 270,00 €
Záväzky z obchodného styku v celkovej výške 2 803,10 € k 31.12.2020 predstavujú:
- jedná sa o neuhradené záväzky pred dátumom splatnosti:
Obec Makov: 907,01 €
OLH: 91,27 €
Slovak Telekom: 14,98 €
Ostatní dodávatelia: 1 789,84 €
Dotácie zo ŠR k 31.12.2020 činia 1 350,00 €:
- nevyplatená časť dotácie z ÚPSVaR na úhradu časti nákladov na mzdy a odvody počas krízovej
situácie v rámci projektu Prvá pomoc za obdobie 12/2020
Krátkodobé záväzky činia 423,45 €
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku 2020: 313,20 €
- rezerva na odvody z nevyčerp. dovolenky 2020 : 110,25 €
Ostatné záväzky voči spoločníkom – Obci Makov 41 644,19 €
Dlhodobé záväzky ( rezervy) 22 704,80 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2016: 1 218,00 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2017: 2 068,00 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2019: 5 598,80 €
- rezerva na lesopestovnú činnosť 2020: 13 820,00 €
Dlhodobé záväzky ( okrem rezerv a úverov) 497,20 €
- záväzky zo sociálneho fondu v sume: 497,20 €
Daňové záväzky 3 794,32 €
- DPH za 12/2020 : 3 319,19 €
- ostatné priame dane (preddavky na daň zo ZČ za zamestnancov 12/2020): 315,53 €
- daň z motorových vozidiel za rok 2020: 159,60 €
Záväzky voči zamestnancom a z povinného poistenia 3 335,83 €
- záväzky voči zamestnancom – nevyplatené mzdy za 12/2020: 2 014,59 €
- zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia zamestnancov:
záväzok voči VšZP za 12/2020: 371,31 €
záväzok voči SP za 12/2019: 949,93 €
Neuhradená strata minulých rokov k 31.12.2020 činí: 34 174,89 €
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 8:
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – keď v obci vodu prevádzkuje SEVAK, nedá sa im dať
do prevádzky aj vodu u Beloni?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – SEVAK to nechce prevádzkovať, vraj je to neekonomické, je to
možno otázka rokovania)
(p. Rudolf Greguš – nemyslí si, že je to neekonomické, veď tam stavieb neustále pribúda)
Priemerná predajná cena dreva v roku 2020 bola 49,09 €/m3 . Vieme, aká cena dreva bude pre tento
rok?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – prebehla verejná obchodná súťaž,
vyhrala firma GASPARIK s.r.o., priemerná cena dreva bude
približne rovnaká ako v minulom roku, záleží aj od kvality
dreva.)
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Lesohospodársky plán na 10 ročné obdobie 2019-2028 je 17 738 m3. Za dva roky sme ale už
vyťažili 4 640 m3, čo je viac ako 26 % z 10-ročného plánu. Niektorý rok ale môže prísť väčšia
kalamita z dôvodu veternej pohromy a ťažba bude musieť byť vyššia, treba na to dať pozor.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – koľko sa plánuje tento rok vyťažiť?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – 2 000 m3, je tam ale kôrovec a zlomy)
Podľa správy za rok 2020 prevažuje ale predaj zdravého dreva.
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – prevádzkujú úmyselnú ťažbu)
Kto je na odberných miestach?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – pri odbere dreva je on osobne, aj
Rasťo Holák a kontrolu nad vyťaženým drevom máme aj cez pilčíka.)
Tento rok cena dreva stúpa. Ostane cena vysúťažená alebo bude vyššia?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o.– cena dreva sa vždy súťaží, je teda
daná)
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – v roku 2020 bola priemerná cena dreva v Štátnych lesoch
80 €/m3 pri podiele 50% zdravého dreva. Toto je informácia z ich zverejnenej správy.
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – vždy každý rok robia verejnú súťaž
a vyberú najlepšiu cenu)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – tento, aj budúci rok má byť explózia ceny dreva, nevýhodou
je, že sme obec a že sa robí súťaž na celý rok.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – konštatuje, že sme vyťažili o 5% viac a nevytvorili sme
v roku 2020 žiadnu rezervu.
Naozaj vysádzame iba buk, bez miešanky? Zasadených je 17 000 ks bukov, čo je najdrahšie.
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – sadíme buk, pretože sú tam smrekové
nálety.)
(Ing. Stanislav Gašparík – obnova zo smreka a jedle je prirodzená, ide aj o zakorenenie plochy
a buk je na to vhodný a takisto nie je populárny pre zver)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – kto prevádzkuje vodu na CHP?
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – Obec Makov)
Úprimne ďakuje účtovníčke VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. za dokonalé spracovanie materiálov
– vyhodnocovacej správy za rok 2020.
Čo sa týka obecného lesa, spoločnosť VODOHOSPODÁR Makov je spol. s r.o., ktorá má
prevádzkovať obecný majetok a nie prinášať zisk. Z predaja dreva 2 300 m3 a zisku 115 000 € má
obec zisk 15 000 €, to je neprijateľné, pri rozpustení nákladov sa účtuje prirodzene na obecný les.
Mrzí ho, že nepokračujeme v stavebnej činnosti cez VODOHOSPODÁR Makov spol. s r.o.,v roku
2020 sme urobili iba malé stavebné úpravy a práce v zariadení pre seniorov.
V prípade, ak zrušíme TKR – káblovku, je neefektívne držať VODOHOSPODÁR Makov, nech sa
to robí cez obec. Nesúhlasí so Stanom Gašparíkom, že pri lese za 15 rokov budú iba náklady, na to
je lesohospodársky plán a pokiaľ nepríde kalamita, v lese sa niečo vyťaží a etad pri hospodárskom
lese narastá. Druhá vec sú nezmyslené opatrenia, že vlastník si nemôže zo svojho lesa zobrať ani
„konár“.
Staráme sa o svoj obecný majetok – les, káblovku a výsledok je iba 15 000 € - ový zisk.
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p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – pochvala účtovníčky za spracovanie
správy je namieste, správu každoročne predkladáme prehľadne.
S Ing. Mariánom Masnicom absolútne nesúhlasí. Je to od neho nefér, pretože keď bol on starosta
a priemerná cena dreva bola vtedy 70 € a vyťažilo sa 2 700 m3, do obecnej pokladne nešlo ani euro.
Ak je o tom, pochybnosť, doloží to faktami. Ďalšia vec, že za obecný les nie je zisk len 15 000 €,
ale zo 114 000 € je tam zisk 36 866 €, čiže 1/3.
Dovolí si povedať, že vo firme VODOHOSPODÁR hospodária nielen transparentne, ale aj veľmi
dobre. To, či si necháme obecnú firmu alebo nie, je na nás, je to politické rozhodnutie a bude
rešpektovať čokoľvek. Obecná firma nie je len les a že sa v lese rúbe. Treba tam robiť aj kontrolnú
činnosť, či už prác v lese, plánovacia činnosť, nikto to nebude robiť zadarmo. Čiže treba vidieť aj
túto pridanú hodnotu. Akúkoľvek činnosť, ktorú pre obec urobíme, robíme dotačnú činnosť,
starosta s účtovníčkou nám nechce zaplatiť maržu viac ako 10 %.
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ – správa je naozaj dobrá, prehľadná. Výhradu má však
k činnosti. VODOHOSPODÁR Makov je s.r.o., stará sa o obecný les, vodu, kaderníctvo, káblovku
a pod. Ide o činnosti, o ktoré sa stará, či je s.r.o. alebo nie. Všetky tieto činnosti môžu robiť
zamestnanci obce. Spoločnosť mala vždy výhody, a to pri stavebných a investičných prácach, kde
bola výhoda DPH a vyhli sa verejnému obstarávaniu. To boli dve výhody a dôvody, prečo mať
s.r.o. Tento rok však žiadne stavebné práce nerobili, tieto výhody nevyužili, činnosti môže robiť
obec so zamestnancami, dnes nevidí vo firme pridanú hodnotu. Pokiaľ firma by bola iba ako
správca lesa, nemá význam, aby mu obec dávala nejakú maržu. Výhody firmy vôbec nevyužili.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – nechce porovnávať, nakoľko sú to neporovnateľné veci.
Pokiaľ bol starostom on, je si vedomý, že vždy obci nájom z obecného lesa zaplatili, možno
výpadok bol iba pri výstavbe bytového domu pri škole pri materiálových nákladoch, čo sa riešilo
nejakou pôžičkou a ďalší rok sa to vrátilo.
V rokoch 1999-2004 zaplatil obci 70 000 € ročne pri ťažbe 11 000 m3 , bola to splátka terajšieho
úveru. Každá doba niečo prináša. Najviac mu vadí, že nejdeme v stavebnej činnosti s vlastnou
firmou, potom je samozrejme správa drahšia.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – stavebné činnosti, ktoré chlapi robia, to nie sú
zamestnanci firmy? To sú chlapi na živnosť?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – chlapi sú na živnosť, je to
výhodnejšie ako mať zamestnancov)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – pri správe bufetu Javorníček pri ihrisku ŠK Javorník je
pri stavebnom materiáli dlažba na terasu zo zásob. Keďže ide o zásobu, nie je to zarátané
duplicitne? Nebolo to už raz zarátané v nákladoch, keď sa kupovala?
(p. Jozef Pavlík – je to dlažba zo skladu zo stavby bytového domu)
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – je to majetok firmy VODOHOSPODÁR Makov,
odučtováva sa to)
V správe je uvedené, že v roku 2021 sú plánované investície do opravy, resp. výmeny strešnej
krytiny terasy bufetu pri ihrisku. Kedy sa bufet staval, keď už je potrebná výmena krytiny?
(p. Jozef Pavlík – strešná krytina, ktorá tam je, nebola šťastná voľba, nie je vhodná, zateká tam, ale
možno ju stačí tento rok iba opraviť.)
(Mgr. Marta Sláviková – keby sme ju vymieňali, máme to v rozpočte obce?)
(p. Jozef Pavlík – nie je to v rozpočte obce, ide o VODOHOSPODÁR)
(Mgr. Marta Sláviková – malo by to byť aj v rozpočet obce, ako obecné zastupiteľstvo nemáme na
to dopad, lebo nekontrolujú plnenie činnosti firmy VODOHOSPODÁR
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s.r.o.)
(p. Jozef Pavlík – spoločnosť VODOHOSPODÁR Makov spol. s r.o. nič nevlastní, bufet majú iba
v prenájme)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – keď sa VODOHOSPODÁR presťahuje do klientského
centra, nájom sa preráta na m2?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – áno)
V rámci projektu „Prvá pomoc“ z ÚPSVaR počas pandémie a zatvorenej prevádzky dostala firma
na kaderníčku 375 €. To chápe, ale v správe je ešte na tento projekt suma 5 581 €. Za akú činnosť
sme toto dosali?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – počas pandémie bol nižší zisk, preto
sa požiadalo o dotáciu)
Prečo sú pohľadávky za TKR a vodu 9 720 €, prečo také vysoké?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – sú nejakí dlžníci, ide o účtovnú vec,
takisto boli decembrové faktúry, ktoré boli ešte v platnosti)
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – ako to vyzerá so službou kaderníctva a holičstva
v zariadení pre seniorov? Existuje nejaká spolupráca hlavne pre imobilných?
(p. Jozef Pavlík, konateľ VODOHOSPODÁR Makov s.r.o. – ak je treba, Vierka Kavecká tam zájde,
klientov nezanedbávame. Okrem toho dáva do pozornosti, že p. Vierka
Kavecká uvažuje o samostatnosti. Má to svoje racio, bol by rád, keby sa
táto služba ukončila.)
(Mgr. Janka Petrovičová – nebola by rada, keby kaderníctvo zrušila, má o to záujem?)
(p. Jozef Pavlík – Vierka prejavila o to záujem, osamostatní sa)
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
v súlade s § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
A/ s c h v a ľ u j e
riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov 60,
023 56 Makov, IČO: 36002950 za rok 2020.
B/ S c h v a ľ u j e
úhradu účtovnej straty za rok 2020 vo výške 258,04 € tak, že táto strata bude preúčtovaná na účet
429 – neuhradená strata minulých rokov a bude hradená z očakávaných ziskov nasledujúcich
účtovných období.
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Počet
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
1
1
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 228/2021 bolo prijaté.
9. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍSEDIACEHO NA OKRESNOM SÚDE V ČADCI
NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2022 AŽ 2025
K bodu poskytol informácie p. Martin Pavlík, starosta obce.
Listom č. Spr 148/2021 zo dňa 09.03.2021 bola Obec Makov Okresným súdom v Čadci informovaná, že dňa
31.12.2021 končí funkčné obdobie prísediaceho, ktorý bol do tejto funkcie zvolení obecným
zastupiteľstvom.
V záujme zabezpečenia funkčnosti súdu požiadal Okresný súd v Čadci, aby podľa § 140 ods. 1 zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o doplnení niektorých zákonov, Obec Makov zabezpečila voľbu
kandidátov do funkcie prísediaceho na funkčné obdobie 4 rokov.
Kandidátov do funkcie prísediaceho navrhuje starosta obce a volí ich obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
Celkovo má obecné zastupiteľstvo zvoliť 1 prísediaceho.
Pred uskutočnením voľby však treba na Okresný súd v Čadci zaslať žiadosť, vrátane príloh (dotazník
prísediaceho, súhlas prísediaceho) na vyjadrenie sa k navrhovanému kandidátovi predsedom súdu.
Podľa § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
a) V deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) Je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) Je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne
vykonávať,
d) Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) Súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
Vyššie uvedené predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky
musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.
V predchádzajúcom funkčnom období podľa uznesenia OZ bola do funkcie prísediaceho na Okresnom súde
v Čadci zvolená p. Anna Kubincová, bytom Makov 298. O túto funkciu pre ďalšie funkčné obdobie nemá
záujem, preto ako starosta obce najskôr navrhol za prísediacu Mgr. Stanislavu Kupšovú, sociálnu
pracovníčku obce. O túto funkciu však prejavil záujem p. Rudolf Greguš, poslanec OZ, preto navrhuje za
prísediaceho jeho.
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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/ n a v r h u j e
pre voľbu prísediaceho na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025 p.
Rudolfa Greguša, bytom Makov-Čierne 179, 023 56 Makov.
B/ Ž i a d a
starostu obce, p. Martina Pavlíka, zabezpečiť zaslanie príslušnému okresnému súdu žiadosť, vrátane
potrebných príloh, o vyjadrenie sa k navrhovanému kandidátovi do funkcie prísediaceho predsedom
Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025.

Počet
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7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
1
1
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 229/2021 bolo prijaté.
10. SCHVÁLENIE TERMÍNOV ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DO KONCA ROKA 2021
V zmysle § 12, bod 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo
zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia
obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva
tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.“
V tomto roku 2021 sa rokovania obecného zastupiteľstva zatiaľ konali v dňoch 24.02.2021
a 26.04.2021.
Ďalšie navrhované termíny do konca roka 2021 sú nasledovné: 30.06.2021, 08.09.2021,
27.10.2021, 08.12.2021.
Pri stanovení termínov je rešpektovaná požiadavka schválená uznesením č. 220/2021, aby zasadnutí
v roku 2021 bolo 6 a požiadavka nezasadania cez letné prázdniny – júl, august. Rokovací deň
zostáva streda.
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
harmonogram ďalších termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove v roku 2021:
30.06.2021, 08.09.2021, 27.10.2021, 08.12.2021.

Počet
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasoval

0
0
1
0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 230/2021 bolo prijaté.

11. DISKUSIA
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ - opäť apeluje na dvere do zdravotného strediska.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – od decembra v roku 2020 sú dvere vyrobené, doteraz bolo
nepriaznivé počasie, snežilo a chce to spojiť už aj s rekonštrukciou
schodiska do zdravotného strediska.)
Cesty sa budú plátať asfaltom?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – chcú zavolať firmu a vyspraviť cesty cestárskym spôsobom)
Dáva do pozornosti, že zrejme na cintoríne nebola v oplotení pustená elektrika, nakoľko sa tam
dostala zver.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – áno, asi nebola pustená, je to veľká plocha, ale elektrický
ohradník je dobrá vec)
Ing. Daniel Brezina, PhD., poslanec OZ – chce vyzdvihnúť aktivity a úlohy makovských hasičov,
ktorí sú vždy ochotní pomôcť v hocijakej situácii, či už pri zhadzovaní snehu zo striech,
odstraňovaní stromov, prekážok z ciest. Veľkú prácu urobili aj pri rodinnom dome p. Roškovej, kde
čistili kanál. No a v neposlednom rade musí vyzdvihnúť ich zapojenie sa v rámci Dňa zeme, kedy
vyzbierali vyše 30 vriec odpadu. Je to chvályhodné, za čo im patrí veľké poďakovanie, ale zároveň
musí vzniesť kritiku občanom, ktorí tento neporiadok spôsobili.
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Zároveň nadviaže na problémový priepust v Potoku u Paškovcov, ktorý by bolo dobre tiež prečistiť.
Ak príde dážď a silná búrka, znova to tam bude zanesené. Okrem toho trochu nižšie sa začína
prepadať breh a zasahuje to do cesty. Treba sa tam ísť pozrieť, do akej miery je to závažné.
(p. Rudolf Greguš – všimol si, že v Potoku nad točňou po ľavej strane je aj mohutný strom, ktorý sa
nakláňa nad cestu, aby nespôsobil škodu)
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ – pokiaľ obec investuje len z vlastných prostriedkov a nie aj
z prostriedkov Európskej únie, nevidí dôvod existencie stavebnej komisie.
Pokiaľ ide o firmu VODOHOSPODÁR Makov spol. s r.o., všetko sa vyvíja v čase. Aj táto firma
mala opodstatnenie, teraz už možno nie, treba nad tým pouvažovať.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – na cintoríne sú aspoň z hornej časti živé ploty, treba urobiť
oplotenie.
Na malom amfiteátri medzi budovami obecného úradu a kultúrnym domom je zopár prehnilých
hranolov, treba ich vymeniť.
Bol si pozrieť v škole novú liatu podlahu a zábradlie a dáva vedeniu pochvalu. Tak sa má robiť,
všetko sa urobilo rýchlo behom dvoch týždňov.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – bola sa pozrieť v útulku a môže povedať, že je
tam veľmi pekne prerobená 1 samostatná bytová jednotka. Dúfa, že sa bude pokračovať aj
s ostatnými izbami.
Pokiaľ ide o odpadový systém, chce sa spýtať, kde má dať odpad z pohrabaného dvora alebo
pozametanej cesty, kam patrí tento bordel?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – do komunálneho odpadu)
Zostal stále zvoz veľkoobjemného odpadu? Naposledy schvaľovali 1 x ročne.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – veľkoobjemný zvoz už nebude, ale navýšia sa prevádzkové
hodiny na zbernom dvore.)
V tom prípade žiada, aby veľkoobjemný zvoz zostal aspoň raz v roku. Nie každý občan má
možnosť všetko si odviezť na zberný dvor.
(p. Rudolf Greguš – pokiaľ si pamätá zvoz nebol úplne zrušený)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – osobne tvrdí, že 1/3 problémov v odpadovom hospodárstve
preto, že tu máme objemný odpad a na zbernom dvore sa nič neeviduje. Malo by sa evidovať, kde
sa má odpad začleniť až po separáciu odpadu.
Niekomu sa odpad vyváža aj pol chalupy zadarmo, niekto vzorne separuje a nemá z toho žiadne
výhody.
(Ing. Daniel Brezina, PhD. – je ale rozdiel, že si niekto iba uprace napríklad v šope a má zopár vecí
na vyhodenie. A pri prerábke domu, kde je viac objemného odpadu,
ale treba povedať, že človek zase neprerába každý rok. )
(Mgr. Katarína Ježíková Lučanová - má osobnú skúsenosť, keď za celé roky nevyužila
veľkoobjemný zber, ale teraz ho napríklad potrebuje. Súhlasí
s Danielom, že ľudia prerábky domu nerobia každý rok, žiada
veľkoobjemný zber jedenkrát ponechať.)
(Mgr. Marta Sláviková – je možnosť objednať si aj VOK, kto má veľa odpadu pri prerábke)
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Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – pri vstupe do SR na Bumbálke je v hroznom
stave zastávka, je to tam nedôstojné.
Ďalej žiada osloviť majiteľov schátralých domov okolo cesty, napr. na Trojačke vedľa zastávky,
vyzerá to tam strašne. Žijú tam obyvatelia, ktorí môžu byť ohrození, láka to zlodejov. Aj nad
Chatou Makov je dom, ktorý už pomaly padá. V záujme ochrany našich životov treba toto riešiť.
Chce sa aj posťažovať. Zamestnankyne na obecnom úrade sú určite vyťažené, chápe to, ale nevedia
niekedy povedať informácie, ktoré by očakávala, že by mali vedieť, keď sa ľudia pýtajú. Napríklad
pri odpadovom hospodárstve.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – dalo by sa urobiť niečo s okolím domu kultúry? Je tam
neporiadok, dobre by padlo upratanie. Peniaze na opravu fasády a soklov v najbližšej dobe asi
nebudú, treba to ale aspoň trošku skrášliť a upraviť, je tam rozsypané kamenivo, obklady a pod.,
jednoducho to trošku skultúrniť.
Takisto vyzdvihuje hasičov, ktorí majú veľmi dobrý imidž, robia super prácu.
Vedľa pri ZpS sú obecné preliezky. Dala by sa urobiť kontrola bezpečnosti týchto preliezok? Deti
tam chodia, má obavu, aby im tam nehrozilo nebezpečenstvo úrazu.
Na budove ZpS sa fasáda naľavo lúpe, opadávajú celé omietky.
Most od železnice k hlavnej ceste je zrekonštruovaný, je tam ale nebezpečný chodník.
Mali návštevu, boli sa prejsť a pýtali sa, kde sa dávajú v našej obci elektrospotrebiče?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – na zberný dvor)
Takisto upozorňuje na neporiadok na Bumbálke, patrí to tam ale aj Bílej.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – bol na návšteve v bytovom dome a chce sa opýtať, ako to tam
majú riešené so psíčkarmi? Okolo bytového domu je neporiadok, keď psov venčia, mali by to aj
poupratovať. Má vedomosť, že sú tam štyri psy.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – ako je to s dostavbou mosta u sv. Jána? Od rodinných domov
Marčišových, Kuderavých, Pavelkových sú popolnice popri ceste. Zostanú tam natrvalo alebo si ich
ľudia dajú späť? A bude sa tam dokončovať ten chodník?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nevie o tom, že majú popolnice popri ceste, zisti to. V súčasnosti
odovzdávajú stavbu elektrikári, začne sa robiť 2. časť regulácie.
K mostu môže povedať, že keď starý most odkryli, zistili, že sú
nosné časti vysoko, preto je most taký neprirodzený. Chodník sa
bude takisto dorábať, až po bývalú cukráreň.)
(Ing. Daniel Brezina, PhD. – celkovo je tá križovatka u sv. Jána zvláštna a zrejme majú na moste
problém aj autobusári, všimol si, že sa im ťažko vytáča.)

12. NÁVRH NA UZNESENIE
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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 222 – 230/2021.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
13. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi poslanci OZ

(podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starostu obce, p. Martin Pavlík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 13.30 hod.

.................................
Martin Pavlík
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Gašparík, poslanec OZ

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

Ing. Marián Masnica, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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