Obec
MA K O V

Zápisnica
z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Makove

Číslo zápisnice: 15/2021

Dátum: 28.06.2021

ZÁPISNICA
z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 28. júna 2021
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
PRÍTOMNÍ
Starosta obce :
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ :

Ospravedlnení:

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

Hlavná kontrolórka obce: Elena Trebulová
Prizvaní:

František Chuděj
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 6 poslancov, z celkového počtu 9, čo je nadpolovičná účasť,
takže zasadnutie je uznášania schopné. Poslanci
Ing. Daniel Brezina, PhD.,
Ing. Stanislav Gašparík a Mgr. Marta Sláviková sa pre neúčasť vopred ospravedlnili.
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. Janku Petrovičovú a p. Rastislava Gajdoša.
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ určil Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
obce.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že navrhované VZN nebude možné schváliť,
nakoľko kvôli presunu rokovania z plánovaného 30.06.2021 na 28.06.2021 nebol návrh VZN
zverejnený po dobu 15 dní, môžeme viesť k nemu iba diskusiu.
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová nakoľko potrebuje z rokovania odísť skôr, žiada presunúť
body, v ktorých je potrebné na schválenie uznesenia byť v počte 6, na začiatok rokovania.
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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: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ schvaľuje
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2021
Mgr. Janku Petrovičovú a p. Rastislava Gajdoša, poslancov obecného zastupiteľstva.
B/ schvaľuje
program rokovania OZ v Makove dňa 28.06.2021:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2020
5. Schválenie záverečného účtu Obce Makov za rok 2020
6. Nakladanie s majetkom obce
A/ Schválenie opakovaného uzavretia zmlúv o nájme bytov v bytových domoch MakovČierne 17 a Makov 383
B/ Schválenie prenájmu dočasne prebytočného pozemku CKN 13127/2 v k. ú. MakovČierne-Pančava
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
9. Zriadenie vecného bremena v prospech SPP – Distribúcia a.s.
10. Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie 2022 až 2025
11. Schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok Obce Makov
12. Plnenie PHSR Obce Makov za rok 2020
13. Návrh VZN Obce Makov o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková
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Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 231/2021 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 26.04.2021 bolo prijatých celkovo 9
uznesení, z toho 3 ukladajúce.
Uznesenie
číslo

Dátum
prijatia
uznesenia

223/2021

26.4.2021

227/2021

26.4.2021

229/2021

26.4.2021

Predmet uznesenia

Stav

B/Ukladá hlavnej kontrolórke obce,
p. Elene Trebulovej, vypracovať správu
o všetkých nesplnených uzneseniach od
začiatku volebného obdobia
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.
B/Žiada 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.

Splnené, správa je súčasťou
programu rokovania OZ
28.6.2021
V plnení

Splnené

Na základe uznesenia OZ č. 223/2021 zo dňa 26.04.2021 hlavná kontrolórka obce vypracovala
nasledovnú správu o všetkých nesplnených uzneseniach od začiatku volebného obdobia:
Uznesenie
číslo

Dátum
prijatia
uznesenia

48/2019

27.2.2019

54/2019

27.2.2019

97/2019

26.6.2019

Predmet uznesenia

Stav

Žiada starostu obce p. M.Pavlíka, aby na
mieste váhového domčeka na bývalom CHP
dal vypracovať projektovú dokumentáciu, za
účelom dočasného bývania
OZ žiada starostu obce p. M. Pavlíka vyvolať
jednanie so SEVAKOM a.s., za účelom
realizácie vodovodnej prípojky k stavebným
parcelám v časti Makov-Kopanice nad
Uríkom
Žiada starostu obce, p. Martina Pavlíka,
o prípravu pasportizácie komunikácií
v obci Makov

Dňa
9.4.2021
zaslaná
objednávka
19/2021 na
vypracovanie projektovej
dokumentácie
SEVAK sa dňa 17.4.2019
listom
vyjadril
k vodovodným prípojkam
súhlasne
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Nesplnené

142/2020

12.2.2020

B/Žiada starostu obce p. Martina Pavlíka Splnené
objednať štúdiu pešej zóny pod Grapami

148/2020

12.2.2020

161/2020

17.6.2020

161/2020

17.6.2020

Žiada starostu obce p. Martina Pavlíka,
zriadiť v osade Greguše pamätné miesto
pripomínajúce vypálenie osady Greguše
nacistami
C/Ukladá
konateľom
spoločnosti
Vodohospodár Makov. Spol. s. r. o. pripraviť
analýzu modernizácie káblovej televízie
s možnosťou skvalitnenia služieb
D/Žiada starostu obce p. M.Pavlíka, zistiť
možnosť zapojenia sa obce Makov do
projektu „SMART“, ktorý by výrazne zlepšil
využívanie káblových sietí v obci Makov
Žiada starostu obce p. M.Pavlíka, zrealizovať
verejné obstarávanie na dodanie projektovej
dokumentácie na výstavbu bytového domu
na Vodárenskej ulici, vrátane realizačného
projektu
Žiada starostu obce p. M. Pavlíka, pripraviť
všetky
administratívne
podklady
k vytvoreniu novej časti obce-Kasárne
B/Žiada starostu obce p. M. Pavlíka, naložiť
s pozemkom CKN76/4 trvalý trávny porast
o výmere 108 m2 v súlade so „Zásadami
nakladania s majetkom obce Makov“

165/2020

17.6.2020

181/2020

15.9.2020

188/2020

15.9.2020

192/2020

2.12.2020

211/2021

24.2.2021

Splnené

Splnené

splnené

splnené

Splnené, materiál v OZ

Majitelia sa vyjadrili, že
majú záujem o odkúpenie
pozemku v letných
mesiacoch roku 2021, keď
sa vrátia na územie SR.
Žiada starostu obce M.Pavlíka, aby do Návrh riešenia
30.6.2021 predložil na zasadnutie OZ predložený OZ
návrh nového systému nakladania
s odpadmi a to formou množstvového
vývozu odpadu
Žiada starostu obce p. M. Pavlíka Nesplnené,
pripraviť spresnené Zásady hospodárenia Doplnok zásad je
a nakladania s majetkom obce Makov do potrebné dať schváliť
30.6.2021
obecnému zastupiteľstvu.
Obec určí obvyklé ceny za m2 za predaj V zásadách ostáva
pozemkov
v rôznych
kategóriach povinnosť vypracovania
a pravidelne ich bude prehodnocovať znaleckého posudku pri
/cenová mapa/ a to pre prípady, kedy by predaji majetku, ak jeho
bolo vypracovanie znaleckého posudku hodnota je vyššia ako
neefektívne
cena posudku.

Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 3:
p. Martin Pavlík, starosta obce – pri Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce čaká
na odpoveď z NKÚ, na základe ich vyjadrenia sa Zásady hospodárenia spresnia.
Pri uznesení č. 188/2020 majitelia požiadali s pozemkom nenakladať, kým neprídu na
Slovensko, malo by to byť v letných mesiacoch.
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Návrh VZN o nakladaní s odpadmi je predložený na dnešnom rokovaní OZ.
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
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 26.04.2021.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
správu o všetkých nesplnených uzneseniach OZ od začiatku volebného obdobia.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 232/2021 bolo prijaté.

4. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE
MAKOV ZA ROK 2020
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predložila odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Makov za rok 2020 hlavná
kontrolórka obce, p. Elena Trebulová.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2020 spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 19.5.2021, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov –
„súvaha k 31.12.2020“, „ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020“,
„Poznámky“ a „ Finančný výkaz
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2020.
Záverečný účet obce patrí medzi zásadné dokumenty. Jeho cieľom je podrobne informovať
o hospodárení obce za uplynulý rok. Okrem hodnotiacej funkcie sa má stať zároveň východiskom
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budúcich rozhodnutí orgánov obce, zvlášť v oblasti rozpočtu, financií a nakladania s majetkom
obce. Zverejnením s možnosťou pripomienkovania sa zároveň účet následne stáva nástrojom
komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly samosprávy.
Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Makov za rok 2020 bolo posudzované na základe
dvoch hľadísk, a to zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Makov za rok 2020
a metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu obce Makov.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z .z. o financovaní základných
škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne predpisy.
Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni
hlavnej kategórie, kategórie a položky a podpoložky.
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie
na úrovni hlavnej kategórie a kategórie položky.
Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2020 vo výške 53 846,43 € je zistený v súlade s § 2
písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004.
Prebytkový výsledok hospodárenia za rok 2020 bol dosiahnutý z bežného rozpočtu obce.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov bežného
a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok /alebo schodok/.
V roku 2020 bol vytvorený rezervný fond vo výške 53 846,43 € z dôvodu dosiahnutia prebytku
rozpočtu. Zostatok finančných operácii v sume 42 324,55 € navrhujeme použiť taktiež na tvorbu
rezervného fondu.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 bude v súlade s § 9, ods.
5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom do konca kalendárneho roka.
V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná
kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu Obce Makov za rok 2020 výrokom „Celoročne hospodárenie obce Makov za rok 2020 sa
schvaľuje bez výhrad“.
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:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, k záverečnému účtu Obce
Makov za rok 2020.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 233/2021 bolo prijaté.

5. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE MAKOV ZA ROK 2020
Záverečný účet Obce Makov za rok 2020, ktorý predložila Ing. Irena Valičková, účtovníčka
a rozpočtárka obce zahŕňa:
- Rozpočet obce pre rok 2020
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
- Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
- Tvorba a použitie prostriedkov fondov
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020
- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
- Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
- Návrh uznesenia
Uvedený záverečný účet Obce Makov za rok 2020 je zverejnený na webovej stránke Obce Makov
www.makov.sk.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 5:
Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – celkové príjmy v roku 2020 boli vo výške
2 392 329 €, celkové výdavky 2 175 141 €, z toho bežné príjmy 2 249 015 €, kapitálové príjmy
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5 504 €, finančné operácie 56 726 €, bežné výdavky 1 303 467 € za obec a za rozpočtové
organizácie 716 968 €, kapitálové výdavky 139 936 € za obec a za rozpočtové organizácie 368 €,
finančné operácie 14 401. Za rok 2020 bol vo výsledku hospodárenia vykázaný v rozpočte prebytok
vo výške 53 846, 43 €, ktorý navrhujú použiť na tvorbu rezervného fondu. Na tvorbu rezervného
fondu navrhujú použiť aj zostatok finančných operácií vo výške 42 324,55 €.
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – záverečný účet je spracovaný v poriadku. Má však otázku, kde
sme dali prebytok?
(Ing. Irena Valičková – prebytok sme dali na tvorbu rezervného fondu)
Ing. Marián Masnica tvrdí, že v skutočnosti sa v tomto nechápeme. Zoberme si napríklad, že
končíme volebné obdobie, v rezervnom fonde nechávame 53 846 €, ale vo februári 2021 sme tieto
všetky peniaze z rezervného fondu rozpustili v rozpočte, peniaze v skutočnosti nemáme v žiadnom
rezervnom fonde. Upozorňuje na toto a tvrdí, že takýto postup nie je správny.
(p. Elena Trebulová – nič by sa nevyriešilo, dnes by zastupiteľstvo aj tak túto sumu dalo do
rozpočtu)
Ing. Marián Masnica s týmto nesúhlasí, pretože peniaze z rezervného fondu sa nemôžu použiť na
bežné výdavky, iba na kapitálové výdavky. Rezervný fond musí byť schválený obecným
zastupiteľstvom, presne, na čo sa použije. Rozpočet sa zostavuje tak, že sa tam nedávajú prebytky,
tie ostávajú v rezervnom fonde, nemôžu sa rozpúšťať v rozpočte. Môže sa tak urobiť až teraz.
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – je to len technický problém, vždy tieto peniaze
z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky, vždy hospodárime
s prebytkom. Fyzicky peniaze máme, dnešným uznesením vlastne schválime
rozpustenie rezervného fondu.)
Ing. Marián Masnica dáva do pozornosti, že na budúce rokovanie OZ treba uznesením rozpustiť
rezervný fond, presne zadefinovať, na čo sa použije, až sa to zosúladí.
(Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – Ing. Irenka Valičková vlastne vždy predbežne vie, aký
bude zostatok a my keď schválime rozpočet, bude mínusový.)
(p. Elena Trebulová – rozpočet nemôže byť mínusový)
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
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 234/2021 bolo prijaté.
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6. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
A/ SCHVÁLENIE OPAKOVANÉHO UZAVRETIA ZMLÚV O NÁJME BYTOV
V BYTOVÝCH DOMOCH MAKOV-ČIERNE 17 A MAKOV 383
K bodu poskytol informácie p. František Chuděj, správca bytových domov.
Časť súčasných nájomcov, ktorým končí nájomná zmluva 30.06. 2021, požiadali o opakovaný
prenájom. Ide o nasledovných nájomníkoch:
1. Dňa 24.05.2021 predložila Anna Romanová , trvale bytom Makov, 023 56 Makov žiadosť
o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 2-izbového bezbariérového bytu v BD Čierne 17,
15 b.j., a to od 01.07.2021. V byte bude bývať 5 osôb Anna Romanová spoločne s druhom
Vladimírom Gabajom a deťmi Jaroslavom, Monikou a Jánom.
Voči jej osobe obec neeviduje pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložili:
Anna Romanová:
- ÚPSVR Čadca –potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za rok 2020
- ÚPSVR Čadca – potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov (hygiena, šatstvo...) zo rok 2020
- ÚPSVR Čadca – potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov – diétne stravovanie zo rok 2020
- ÚPSVR Čadca – potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa za rok 2020
- Sociálna poisťovňa –rozhodnutie- invalidný dôchodok za rok 2020
Vladimír Gabaj:
- Potvrdenie o príjme za rok 2020
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 2x 149,87
€ (ďalšia plnoletá osoba) + 2x 98,08 € (za nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté
dieťa) = 710,73 € x 3,5 = 2 487,56 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
2. Dňa 06.04.2021 predložil Rudolf Babiš žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
písmeno „B“ v BD Čierne 17, a to od 01.07.2021. V byte budú bývať dve osoby:
Rudolf Babiš a Pavol Papaj
Voči ich osobám obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložili:
Rudolf Babiš:
– potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020
Pavol Papaj
- Rozhodnutie sociálnej poisťovne za r. 2020
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri jeho domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
(ďalšia plnoletá osoba) x 3,5 = 1 276,45 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
3. Dňa 17.05.2021 predložila Katarína Murčová žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu písmeno „L“ v BD Čierne 17, a to od 01.07.2021. V byte bývajú 4 osoby:
Katarína, synovia Mário a Adam a dcéra Natália.
Voči ich osobám obec neeviduje žiadne pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložili:
- Katarína Murčová: - potvrdenie o príjme r. 2020
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- Sociálna poisťovňa – potvrdenie o nemoc. dávkach r. 2020
- Mário Murčo – potvrdenie o príjme r. 2020
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba) + 149,87 €
(ďalšia plnoletá osoba) + 2x98,08 € (nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa)
= 548,76x3,5 =1 963,01 €, ich príjem neprekračuje povolenú hranicu.
4. Dňa 26.05.2021 predložila Mgr. Ivana Cigáňová žiadosť o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu číslo „1“ v BD Makov 383, a to od 01.07.2021. V byte bývajú 3 osoby:
Ivana a deti Samuel a Alžbeta.
Voči ich osobám obec neeviduje pohľadávky.
Ako doklad o príjme predložila:
- UP ČR –platobný rozpis dávky za rok 2020
- Okresný súd Čadca –výživné
V zmysle platného VZN č. 6/2017 príjem nesmie prekročiť 3 a pol násobok životného
minima, čo pri ich domácnosti predstavuje sumu 214,83 € (prvá plnoletá osoba+ 2x98,08 €
(nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa) = 410,99*3,5= 1. 438, 47 €, ich
príjem neprekračuje povolenú hranicu.
p. Kataríne Dybalovej z dôvodu hrubého porušovania povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy
– neplatenia nájomného a služieb s tým spojených, bola v marci 2021 zaslaná výpoveď z nájmu,
ktorú prevzala 09. 03. 2021 zároveň s výzvou na úhradu nedoplatku. Na základe uvedeného začala
plynúť dňom 01. 04. 2021 trojmesačná výpovedná lehota, ktorá končí 30. 06. 2021. Do dnešného
dňa 23.06.2021 sa výška dlhu vyšplhala na celkovú sumu 3 550,97 €.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 6/A:
p. František Chuděj, správca bytových domov – u všetkých nájomcoch nie je problém so
schválením opakovaných nájmov, všetky podmienky majú nájomníci splnené, jediný problém je
s p. Katarínou Dybalovou, ktorá nájom neplatí od júna 2020 a suma dlhu sa u nej vyšplhala na
3 550 €. S p. Dybalovou komunikoval viackrát, upozorňoval ju na túto skutočnosť a doporučil jej,
aby osobne prišla na dnešné rokovanie ku schvaľovaniu nájmov, aby sa prišla obhájiť. Vo štvrtok
mu oznámila, že si zobrala úver a nedoplatok uhradila cez účet. Bohužiaľ na účet Obce Makov
doposiaľ nič neprišlo. Dokonca nemá predloženú ani žiadosť o opakovaný nájom. Bola jej zaslaná
výzva, výpoveď z nájmu, ak sa to nevyrieši, dňa 30.06.2021 jej nájom v byte končí, z bytu bude
musieť odísť, inak musí obec podať žalobu na Okresný súd v Čadci.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – p. Dybalová je predsa zamestnaná u Obce Makov, už rok
neplatí nájom, nedá sa jej siahnuť na mzdu?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – nie, nedá)
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – z oficiálneho hľadiska je to jasné, tam už ide
iba o hľadisko ľudské. Počula, že je tehotná, nie je nejakým spôsobom chránená?
(p. František Chuděj – zmluva jej končí 30.06.2021, takže tam nie je problém, nie je ani v hmotnej
núdzi, má pravidelný príjem)
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Ústretových krokov z obce bolo dosť, teraz je to na obecnom zastupiteľstve. Urobme ďalší
ústretový krok kvôli deťom, dajme jej nájom na 1/2 roka.
(František Chuděj – p. Dybalová však nemá o byt podanú ani žiadosť, už teraz ideme nad rámec,
zastupiteľstvo to nemá ani na základe čoho schváliť.)
p. Martin Pavlík, starosta obce – je to od K. Dybalovej nefér, že tu dnes osobne neprišla, všetko sa
dá pochopiť, ale musí byť záujem o riešenie situácie.
Starosta obce sa s p. Katarínou Dybalovou počas rokovania telefonicky skontaktoval , kde mu
oznámila, že jej neschváli úver, aby mohla vyplatiť dlžobu.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – p. Dybalová má 2 školopovinné deti a to, čo sa jej stalo
v rodine, je hrozné. Ktokoľvek, komu by sa to stalo, by začal možno uvažovať iracionálne, máme
v obci sociálnu pracovníčku, nech jej so žiadosťou administratívne pomôže. Navrhuje schváliť jej
nájom s podmienkou, že všetko splní do 30.06.2021.
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – musíme brať viac hľadísk, tiež je za to pozerať sa aj na
ľudské hľadisko, obec ale bola ústretová, netlačila na ňu 1 rok, musí mať zodpovednosť voči
svojim deťom, ale aj voči obci a pravidlá musia byť nastavené pre všetkých rovnako. Ak dlh
nedoplatí, dostane výpoveď a ponúkne sa jej útulok.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – je možnosť inkasného práva voči obci? Odrátať jej zo
mzdy nájom?
(p. Elena Trebulová – áno, je tu taká možnosť)
(p. Jozef Pavlík – jedna vec je nájom, druhá vec je veľký dlh a ďalšia, že si vlastne ani nepodala
žiadosť, nevieme, či byt vôbec chce)
Mgr. Janka Petrovičová navrhuje inkasom aj sťahovať splátky na dlh. Treba ju predvolať
a komunikovať s ňou, ponúknuť jej ešte nejaké možné riešenia.
(p. Jozef Pavlík – my ale nevieme, či s tým bude súhlasiť, keďže tu nie je)

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – ak ale peniaze v rodine p. Dybalovej sú,
vidieť, že príjem má, nevie potom hospodáriť.
(p. Jozef Pavlík – my ani nevieme, či spĺňa podmienky nájmu, keď nič nedoložila)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – navrhuje, aby si p. Katarína Dybalová do 30. júna 2021
splnila všetky podmienky Obce Makov a byt sa je opäť prenajme, ak podmienky nesplní, na
bývanie sa jej ponúkne útulok, ktorý sa postupne rekonštruuje, aby nebol iba pre neprispôsobivé
osoby, ale aj pre občanov v núdzi.
(p. Rastislav Gajdoš – najskôr musí predložiť základné potrebné veci)
(Ing. Marián Masnica – útulok je pekne zrekonštruovaný, oficiálne je určený aj pre takéto osamelé
matky s deťmi)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – navrhuje p. Dybalovej schváliť nájom na 1/2 roka
za podmienky, že budú splnené podmienky pre prideľovanie bytov a budú do 30.06.2021
vyrovnané pohľadávky voči Obci Makov, resp. bude podpísaný splátkový kalendár. V prípade, že
uvedené nebude splnené, p. Kataríne Dybalovej bude ponúknutý nájom v Útulku – zariadení pre
osamelé matky a neprispôsobivých občanov.
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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: 6
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
1. žiadosť Anny Romanovej, trvale bytom Makov ,023 56 Makov zo dňa 24.05.2021 o opakované
uzavretie zmluvy o nájme bezbariérového nájomného bytu č. „2“ v Bytovom dome Makov –
Čierne 17, 15 b.j., od 01.07.2021,
2. žiadosť Rudolfa Babiša, trvale bytom Makov 287, 023 56 Makov zo dňa 06.04.2021 o
opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „B“ v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b.
j.,od 01.07.2020,
3. žiadosť Kataríny Murčovej, trvale bytom Makov 12, 023 56 Makov zo dňa 17.05.2021
o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „L“ v Bytovom dome Makov – Čierne 17, 15 b.
j., od 01.07.2021,
4. žiadosť Mgr. Ivany Cigáňovej, trvale bytom Makov 180, 023 56 Makov zo dňa 26.05.2021
o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu č. „1“ v Bytovom dome Makov 383 Štandard 210,
od 01.07.2021.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

B/ S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 2-izbového bezbariérového bytu č. 2 na prízemí Bytového domu 15 b. j.
Makov – Čierne 17 v celkovej výmere 57,65 m2 Anne Romanovej, trvale bytom Makov, 023
56 Makov, a to od 01.07.2021 do 30.06.2022.
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Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

C/ S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 1-izbového bytu písmeno „B“ o výmere 33,88 m2 na 1. nadzemnom
podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. Rudolfovi Babišovi, trvale bytom Makov
287, 023 56 Makov, a to od 01.07.2021 do 30.06.2024.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval
D/ S ch v a ľ u j e

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

opakovaný prenájom 3-izbového mezonetového bytu písmeno „L“ o výmere 79,95 m2 na 2.
nadzemnom podlaží Bytového domu Makov – Čierne 17, 15 b. j. Kataríne Murčovej, trvale
bytom Makov 12, 023 56 Makov, a to od 01.07.2021 do 30.06.2022.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková
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E/ S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom bezbarierového 2-izbového bytu číslo „2“ o výmere 47,34 m2 na 1.
nadzemnom podlaží Bytového domu Makov 383 Mgr. Ivane Cigáňovej, trvale bytom Makov
180, 023 56 Makov, a to od 01.07.2020 do 30.06.2021.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

F/ S ch v a ľ u j e
opakovaný prenájom 3- izbového mezonetového bytu č. J v celkovej výmere 80,37 m2 na
druhom nadzemnom podlaží Bytového domu 15 b. j. Makov – Čierne 17, 15 b. j. Kataríne
Dybalovej, trvale bytom Makov – Čierne 17, 023 56 Makov, a to od 01.07.2021 do 31.12.2021,
za podmienky, že budú splnené podmienky pre prideľovanie bytov a budú do 30.06.2021
vyrovnané pohľadávky voči Obci Makov, resp. bude podpísaný splátkový kalendár.
V prípade, že uvedené nebude splnené, p. Kataríne Dybalovej bude ponúknutý nájom
v Útulku – zariadení pre osamelé matky a neprispôsobivých občanov.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 235/2021 bolo prijaté.
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6/B SCHVÁLENIE PRENÁJMU DOČASNE PREBYTOČNÉHO POZEMKU CKN 13127/2
V K. Ú. MAKOV- ČIERNE-PANČAVA
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 26.04.2021 prerokovalo žiadosť
Kysuckého múzea v Čadci o vysporiadanie vzťahov k časti pozemku CKN 13127/2 pod stavbou:
„Informačno-propagačný objekt-hraničný bod Kysúc“.
K uvedenému schválilo uznesenie č. 225/2021, ktorým schválilo dočasnú prebytočnosť časti
pozemku CKN 13127/2 pod stavbou: „Informačno-propagačný objekt-hraničný bod Kysúc“
a schválil sa zámer na prenájom dočasne prebytočnéhpo majetku Obce Makov, a to časti pozemku
v rozsahu 20 m2 pod stavbou: „Informačno-propagačný objekt-hraničný bod Kysúc“.
Dňa 5.5.2021 bola Obci Makov oznámená zmena názvu organizácie z pôvodného názvu „Kysucké
múzeum v Čadci“ na nový názov „Kysucké múzeum“
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť
pozemku CKN 13127/2 Orná pôda o výmere 113 m2 v rozsahu 20m2 pod stavbou „Informačnopropagačný objekt-hraničný bod Kysúc“ bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na
webovej stránke obce dňa 28.05.2021, čím je splnená povinnosť zverejniť zámer minimálne 15 dní
pred rokovaním OZ.
V platnom VZN č. 10/2009, ktorým sa určujú podmienky nájmu a podnájmu nebytových priestorov
v obci Makov, čl. IV – Minimálna výška nájmu, bod 1. písm. d) – pozemky prenajaté na
podnikateľské účely vrátane poľnohospodárskej výroby za 1m2 v rozmedzí 0,1 – 2,00 EUR/rok.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 6/B:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – vadí mu, že prenajímame 20 m2 a taktiež kultúra pôdy.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – požiadame o zmenu kultúry pôdy)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – treba schváliť aj dobu prenájmu, navrhuje maximálne 5-10
rokov.
(p. František Chuděj – alebo na dobu neurčitú s výpovednou lehotou)
(p. Martin Pavlík, starosta obce – navrhuje na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – cenu za nájom navrhuje 1 €/1m2/1 rok.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
prenájom dočasne prebytočného majetku Obce Makov, a to časti pozemku CKN 13127/2 orná
pôda o výmere 113 m2 vedeného na LV č. 12189 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom,
vlastníka Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, v extraviláne
k. ú. Makov,
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časť obce Makov – Pančava v rozsahu 20m2 pod stavbou „Informačno- propagačný objekthraničný bod Kysúc“ pre:
názov: Kysucké múzeum
sídlo: Moyzesova č. 50, 022 01 Čadca
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, za cenu 20 €/rok, s účinnosťou od 01.07.2021,
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. 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 a súčasným vlastníkom pozemku – Obcou Makov.

Počet
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Mgr. Marta Sláviková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 236/2021 bolo prijaté.
7. SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov na 1.polrok 2021 hlavná
kontrolórka obce, p. Elena Trebulová, vykonala kontrolu výdavkov zameranú na čerpanie
verejných finančných prostriedkov Obce Makov na požiarnu ochranu s dôrazom na hospodárnosť,
účelnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov v roku 2019.
V programe 4 . podprogram 4.1. podtrieda 0320 bežných výdavkov rozpočtu Obce Makov
na Obecný hasičský zbor v Makove na rok 2019 bola schválená čiastka 24 350,-€. Skutočné
čerpanie bolo vo výške 16 274,91 €, t .j. 66,83 %.
Na prevádzku obecného hasičského zboru obce boli čerpané finančné prostriedky nasledovne:
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Štartovné 855,60 €
Energie 1 374,68 € - kúrenie, elektrická energia OHZ
Materiál – 4 744,61 €
- nákup vybavenia 758 € - chýbajúci materiál na vozidlo novej TATRY 815,
hadice
1 218,31 €
- ochranné pomôcky 2 588,30 €/zásahová obuv
- zraz hasičov veteránov 180€
Doprava 6 695,46€
- 2 345,89 € - pohonné hmoty / palivo, mazivá, oleje /
- 168 € -emisné kontroly, STK
- 795,80 € - servis T 148, nákup pneumatík, údržba
- 760,36 € - poistenie vozidiel PO
- 2 562,03 €- poistenie novej Tatry 815
63,38 €- poplatky karty, známky
Údržba
1 049,-€
- 1 049 € oprava hasičskej techniky
Služby
695,56 €
- 200,- € - školenia , kurzy, semináre
- 143,27 € – súťaže
- 200,- € - monitorovacia správa
- 152,29 € - bankové poplatky, FIREPORT

--

Počas kontroly použitia finančných prostriedkov v programe 4, podprogram 4.1., podtrieda 0320,
bežných výdavkov rozpočtu Obce Makov na požiarnu ochranu na rok 2019 neboli zistené
nedostatky v hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 7:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v správe je uvedené, že obecný hasičský zbor disponuje
AVIOU, ktorú pokiaľ vie, nemajú, bola predaná ešte za starostu Ing. Mariána Masnicu.
(p. Elena Trebulová – musí sa pozrieť, prečo je ešte stále na inventárnej karte, určite ide iba
o technickú chybu)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej o kontrolnej činnosti v mesiacoch aprílmáj/2021.
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Počet
Za

5

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

4

Nehlasoval

0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 237/2021 bolo prijaté.
8. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
NA II. POLROK 2021
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento plán musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Plán bol zverejnený na úradnej tabuli v čase od 10.6.2021 do 28.6.2021.
Hlavná kontrolórka obce navrhuje pre II. polrok 2021 nasledovnú kontrolnú činnosť:
1.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Makove za 2. polrok 2021 po každom
zastupiteľstve podľa schváleného harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove
(8.9.2021,27.10.2021, 8.12.2021)
2.Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a ich odstránenie
z vykonaných kontrol za 1. polrok roku 2020 ( z kontroly 2/2020, z kontroly 3/2020,z kontroly
5/2020 a z kontroly 7 /2020)
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich odstránenie
z vykonaných kontrol za 2. polrok 2020 (z kontroly 9/2020, z kontroly 10/2020 a z kontroly
12/2020)
4. Kontrola účinnosti zabezpečenia dovozu obedov odkázaným obyvateľom. Skontrolovať
účinnosť zabezpečenia dovozu obedov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Makov č. 4/2019
o poskytovaní opatrovateľskej služby za rok 2020.
5. Kontrola príjmov zo správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v roku 2020 na matričnom úrade a ohlasovni pobytu.
Cieľom kontroly je dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov vydaných na ich základe pri výbere a platení správnych poplatkov za úkony a konania
vykonávané kontrolovaným subjektom.
6. Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Makov na rok 2022 v zmysle § 18 f/ ods. 1
písm. c/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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7. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 8:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – chce doplniť kontrolu na úseku odpadového hospodárstva –
urobiť sumár zvozu, vývozu, separovania, výberu poplatkov, súčinnosť s TKO Semeteš. Nevieme,
koľko, čoho a za čo sa vyviezlo. Žiada spracovať takúto analýzu. Štát nás núti tvoriť odpad, hoci
separujeme, cena sa stále zvyšuje.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – tieto informácie má pracovníčka Stanka Gregušová,
je to záležitosť správcu odpadového hospodárstva)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – kontrolu zabezpečenia dovozu obedov navrhuje z plánu
kontrolnej činnosti vypustiť a nahradiť kontrolou hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní
s odpadmi v obci Makov v nadväznosti na miestne poplatky vyberané Obcou Makov v systéme
odpadového hospodárstva za predchádzajúce 3 roky.
Obyvateľov v obci ubúda a odpadu pribúda, máme tu nerovnomerné rozdelenie poplatkov.
Napríklad 5 – členná rodina bývajúca v rodinnom dome zaplatí 110 €, chatár iba 22 € a ešte
dokladuje, že tu nie je, pritom odpadu sa v obci vyváža strašne veľa.
V dôvodovej správe pri navrhovanom VZN o nakladaní s odpadmi v obci je napísané, že si to majú
poslanci zastupiteľstva napísať sami. Nič nechce, iba sa zamyslieť nad lepšou možnosťou
v odpadovom hospodárstve, sadnúť si a urobiť analýzu za 3 roky a pozrieť, či je to v poriadku alebo
by bolo lepšie prejsť na iný systém, aby náklady neznášali len naši občania s trvalým pobytom
v obci Makov. Ak to na základe predloženej analýzy vyjde dobre, zmeny robiť nemusíme. V našej
obci nemáme vyriešené ani zberné nádoby na separovanie, treba sa zapodievať systémom, ako to
zlepšiť. Čo sa týka paušálneho systému na 1 osobu, či vyvezieme odpad alebo nie, je to jedno,
prečo nás potom obmedzujú koeficientmi a žetónmi? Pri množstevnom zvoze by cena za vývoz 1
nádoby bola napr. 2 €, pri vývoze 1 nádoby mesačne by bola suma 24 €, čiže podľa toho, kto koľko
bude vyvážať.
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ- súhlasí, že je v niečom problém. Doma sú dvaja, odpad
triedia, žetóny síce platia, ale každý rok cca 10 žetónov vracajú, lebo ich neminú.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – sleduje VOK na točni v Čiernom a naozaj je problém s chatármi,
na ktorých doplácame. Vždy v nedeľu večer, keď chatári poodchádzajú, je VOK plný a naši občania
sa sťažujú, že nemajú odpad kam dávať. Treba nájsť nejaký systém, pretože keď na chatu príde aj
10-20 ľudí, vytvoria kopec odpadu naraz a my na to doplácame. Toto treba riešiť, treba nájsť iný
systém. Doplácame na to aj z dôvodu, že sa tu stavajú rekreačné chaty a nie rodinné domy.
(Ing. Marián Masnica – preto aj on žiada predložiť nejakú analýzu na úseku odpadového
hospodárstva za obdobie 3 rokov)
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – čo sa týka odpadu v obci, každoročne rastie úložné na
skládke, rastú mzdy, poplatky mestu Turzovka. Taktiež sme rozťahanou chatárskou oblasťou,
máme tu cca 1100 nehnuteľností a ľudia sa tu v nehnuteľnostiach naozaj zdržiavajú. V minulosti
boli rekreačné chaty opustené, dnes sa tu ľudia vracajú. Vývoz VOKu stál kedysi 100 €, dnes je to
300 €. Máme zberný dvor, tiež to nie je zadarmo, je tam zamestnanec. Rozširujú sa aj zberné
ostrovčeky, všetko sú to náklady. Ak nájdeme spôsob vyriešiť chatárov, je za to.
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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: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021, pričom navrhovaná
kontrola účinnosti zabezpečenia dovozu obedov odkázaným obyvateľom bude nahradená kontrolou
hospodárnosti a efektívnosti nakladania s odpadmi v obci Makov v nadväznosti na miestne poplatky
vyberané Obcou Makov v systéme odpadového hospodárstva za predchádzajúce 3 roky,
v súčinnosti s pracovníčkou na úseku odpadového hospodárstva.

Počet
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5

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

4

Nehlasoval

0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 238/2021 bolo prijaté.
9. ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA V PROSPECH SPP – DISTRIBÚCIA A.S.
O zriadení vecného bremena v prospech SPP informoval p. František Chuděj, zamestnanec OÚ.
Obci Makov bol dňa 14.06.2026 od SVP, š.p. doručený návrh na uzavretie „Zmluvy o zriadení
vecného bremena v prospech tretej osoby.
Jedná sa o preložku existujúceho plynovodu v koryte rieky Kysuca za Domom kultúry Makov,
ktorá bola realizovaná v rámci stavby „Makov-úprava toku Kysuca“. Pôvodné trasovanie
plynovodu nebolo ako ťarcha evidované.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 9:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – prečo to nebolo riešené v minulosti? V minulosti bol SPP
štátny podnik, keď štát staval na štátnom, nikto nezriaďoval vecné bremeno. Schválili, že to, čo je
postavené, je vecné bremeno, bolo to zákonné vecné bremeno. Teraz to riešia tak, ako to má byť,
aby to bolo zapísané aj v katastri.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
predložený návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na
pozemky v k.ú. Makov:
KN-E 1437/2, vodná plocha o výmere 45553 m2, zapísaný na LV č. 8991
KN-C 258/1, ostatná plocha o výmere 461 m2, zapísaný na LV č. 1070
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na špecifikovaných nehnuteľnostiach:
-existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 4/2021 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 19.02.2021, vyhotoveného firmou DOF, spol. s
r.o., IČO: 47 712 988, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pod č.
264/2021 dňa 21.04.2021 a
-strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť .
B/ S ch v a ľ u j e
zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky v k. ú. Makov vo vlastníctve Obce Makov, Makov
č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129:
KN-E 1437/2, vodná plocha o výmere 45553 m2, zapísaný na LV č. 8991
KN-C 258/1, ostatná plocha o výmere 461 m2, zapísaný na LV č. 1070
v prospech tretej osoby medzi:
- Povinný z vecného bremena: Obec Makov, makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129
- Investor: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 banská
Štiavnica, IČO: 36 022 047
V prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena: SPP –Distribúcia, a.s., Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na špecifikovaných nehnuteľnostiach:
-existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 4/2021 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 19.02.2021, vyhotoveného firmou DOF, spol. s
r.o., IČO: 47 712 988, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pod č.
264/2021 dňa 21.04.2021 a
-strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť .
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Zdržal sa
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0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 239/2021 bolo prijaté.
10. VOĽBA PRÍSEDIACEHO NA OKRESNOM SÚDE V ČADCI NA FUNKČNÉ
OBDOBIE 2022 AŽ 2025
K bodu poskytla informácie Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ.
Dňa 26.04.2021 Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 229/2021 navrhlo
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.
Uvedené uznesenie, vrátane potrebných príloh, bolo zaslané k vyjadreniu Okresnému súdu Čadca.
Listom č. Spr 148/2021 zo dňa 14.05.2021 Okresný súd v Čadci oznámil, že s predloženým
návrhom kandidáta súhlasí. Treba však ešte pristúpiť k voľbe navrhovaného kandidáta, čiže na
dnešnom rokovaní OZ je nutné p. Rudolfa Greguša do funkcie zvoliť.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
volí
p. Rudolfa Greguša, bytom Makov – Čierne 179, 023 56 Makov do funkcie prísediaceho
na Okresnom súde v Čadci pre funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025.
HLASOVANIE
Počet
Mená poslancov
Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš, Ing. Marián Masnica,
Za
5
Jozef Pavlík, Mgr. Janka Petrovičová
Proti
0
Zdržal sa
0
Ing. Daniel Brezina, PhD., Ing. Stanislav Gašparík,
Neprítomní
4
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, Mgr. Marta Sláviková
Nehlasoval
0
Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 240/2021 bolo prijaté.
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11. SCHVÁLENIE ODPISU NEVYMOŽITEĽNÝCH POHĽADÁVOK OBCE MAKOV
Nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4 písmena b) a podľa článku
31 ods. 3.1 písmena a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok obce, predkladá Ing. Irena Valičková na rokovanie
OZ na prerokovanie a schválenie návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok. Dôvodom odpisu
sú firmy, ktoré nereagovali na výzvy a ani už nie sú evidované v obchodnom registri.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
Odpis nevymožiteľných pohľadávok Obce Makov vo výške 902,90 €.

Počet
Za

5

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

4

Nehlasoval

0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 241/2021 bolo prijaté.

12. PLNENIE PHSR OBCE MAKOV ZA ROK 2020
S plnením PHSR Obce Makov za rok 2020 informovala Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa
OÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Makove uznesením č. 44/2016 zo dňa 16. júna 2016 schválilo v súlade s §
8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014
Z. z.
strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov na roky 2015 –
2022.
Súčasťou schváleného dokumentu je aj zabezpečenie kontroly realizovania opatrení PHSR. Cieľom
je zostaviť informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas hodnotiaceho
obdobia od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Hodnotenie sa vykonáva
počas celého trvania PHSR raz ročne.
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V zmysle § 12 b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja obec zabezpečuje
a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce , pravidelne ho monitoruje
a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení.
Táto povinnosť vypracovať „Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“
každoročne do 31. mája vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z. z..
Správa o plnení PHSR obce Makov za rok 2020 obsahuje odpočet opatrení a aktivít za jednotlivé
strategické ciele programu za rok 2020 a ich finančné plnenie, ktoré je rozdelené na plnenie
z rozpočtu obce a z externých zdrojov.
Uvedená správa bola Žilinskému samosprávnemu kraju zaslaná v lehote vyžiadania dňa
mája 2021.

28.

Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 12:
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – upozorňuje, že dnes, keď chceme požiadať o akúkoľvek
dotačnú schému, základom je mať dva základné dokumenty, a to Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a územný plán obce Makov. V súčasnosti skončila platnosť PHSR pre Žilinský
samosprávny kraj, spracováva sa nový, ktorý bude účinný od 1.6.2022.
Ide o to, že ak chceme napr. na cintoríne robiť chodník, netreba to mať v PHSR ŽSK, avšak väčšie
projektové zámery by bolo dobré, aby to tam zahrnuté bolo. Napríklad zámery, ktoré by mala VÚC
riešiť, treba ich do zámerovej schémy dať, aby to tam bolo uvedené. Dáva to vedeniu obce do
pozornosti.
Môže to mať ale aj negatívne dôsledky, napr. v Územnom pláne VÚC je zahrnuté prepojenie
vodných kanálov, ktoré zapracovali ešte v 80-tych rokoch a výsledkom je, že v Kysuckom Novom
Meste nemôžu stavať byty popri rieke. V našej obci je napr. zátopové územie od RD Sojčákovej
po starý obchod a v prípadnom stavebnom konaní stavba nebude povolená, pretože tam má byť
vodná nádrž.
Je dobré dať projektové zámery do PHSR ŽSK, ale také, ktoré sú realizovateľné, napr. prepojenie
ciest I., II. III. triedy a pod.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov za rok 2020.
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Počet
Za

5

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

4

Nehlasoval

0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 242/2021 bolo prijaté.
13. NÁVRH VZN OBCE MAKOV O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE
MAKOV
Starosta obce, p. Martin Pavlík, informoval poslancov OZ, že predložený návrh VZN môžu
prejednať, ale pre nedostatočnú lehotu zverejnenia tohto návrhu nie je možné ho schváliť, až na
ďalšom rokovaní OZ.
Uznesením č. 124/2019, písm. E/ zo dňa 04.12.2019 Obecné zastupiteľstvo v Makove požiadalo
starostu obce, pána M. Pavlíka, aby na úseku odpadového hospodárstva pripravil do 30.6.2020
návrh nového systému množstvového vývozu odpadu v obci Makov.
Nakoľko spoločnosť Združenie TKO Semeteš, n. o. nemá také technické vybavenie vozového
parku, ktoré by v súčasnosti zvládalo vývoz odpadu formou množstvového vývozu (zberové vozidla
by museli byť vybavené váhami a minimálne nejakými čipmi, aby zamestnanci spoločnosti
dokázali odvážiť každú zbernú nádobu s odpadom a množstvo odpadu zaevidovali na konkrétnu
nehnuteľnosť) starosta obce nevie pripraviť návrh nového systému odvozu odpadu v obci ,a to
formou množstvového vývozu.
Obec môže pristúpiť napr. k zmene dodávateľa služby – zber a zvoz odpadu. Môže napr. osloviť
Mesto Turzovka, ktoré má takéto vybavenie vozového parku, či by bolo ochotné odpad z Makova
zvážať. V takom prípade sa môže pristúpiť k vypracovaniu nového systému nakladania s odpadom
v obci.
Avšak poprosili by poslancov, ktorí navrhli zmenu a žiadali starostu o vypracovanie návrhu, aby
vypracovali svoj návrh podľa svojich predstáv a obecné zastupiteľstvo sa týmto návrhom môže
zapodievať.
P. Jozef Pavlík so Stanislavou Gregušovou však pripravili nové VZN o nakladaní s odpadom
v obci, v ktorom sú zahrnuté zmeny, ktoré v priebehu rokov 2020 a 2021 nastali v odpadovom
hospodárstve v Makove.
Interpelácie poslancov OZ k bodu programu č. 13:
p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – bol by rád, aby si povedali, aký systém chcú a ako vykryť
rozdiel medzi príjmami a výdavkami v odpadovom hospodárstve. Takisto nechcú, aby sa náklady
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prenášali iba na ľudí s trvalým pobytom v obci, ale aj na chatárov. Navrhuje ostať pri pôvodnom
systéme, nie množstevnom zbere, vzhľadom na členitosť obce a množstvo rekreačných chát.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – ak majú poslanci nejaké návrhy, môžu ich predložiť)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – počkal by na analýzu kontrolórky, aby sme sa mohli od niečoho
odraziť.
(p. Jozef Pavlík – ak kontrolórka spracuje analýzu, môže sa nabudúce o tom rozhodnúť)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – toto VZN je o tom, ako sme povinní nakladať s odpadmi.
V tomto VZN sa tam každý musí nájsť, čo má robiť, či už človek z rodinného domu, či
z nedostupných osád, či podnikatelia a pod. Oceňuje, že starosta prevádzkuje zberný dvor
z hľadiska čistoty obce. Vedieme ale evidenciu na zbernom dvore? Je to zo zákona viesť túto
evidenciu. Keď tam vozia z Čiech, kontroluje sa to? Niekto príde s veľkým vozom a napríklad za
odpad neplatí celý rok. Máme tu neplatičov, môžu títo vyvážať na zberný dvor? Všetko toto musí
byť zreteľne uvedené v predmetnom VZN a takisto popísané na webovej stránke a úradnej tabuli.
Má otázku, koľko VOKov sa týždenne vyváža zo zberného dvora? Teraz je mi dovolené všetko
voziť na zberný dvor, tak prečo je človek obmedzený žetónmi?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – vyváža sa 1 x týždenne, skúsenosť so zberným dvorom je ale
dobrá, dedina je čistejšia, avšak sú vyššie náklady)
(p. Jozef Pavlík, zástupca starostu obce – nie je to len o starostovi, treba navrhnúť, ako to nastaviť)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – základom každého problému je uvedomiť si, že tu máme
problém. Vôbec to nie je jednoduché, problémom je donútiť ľudí separovať, aby nešlo všetko
na skládku a problém je aj v nedostupných lokalitách.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
návrh VZN Obce Makov o nakladaní s odpadmi na území obce Makov.

Počet
Za

5

Proti
Zdržal sa

0
0

Neprítomní

4

Nehlasoval

0

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

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 243/2021 bolo prijaté.
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14. DISKUSIA
Mgr. Janka Petrovičová, poslankyňa OZ – čo sa týka pedagogickej činnosti, keď začala prezenčná
forma vzdelávania, zistili, že žiaci stratili študijné návyky, bolo to náročnejšie. Chce vyzdvihnúť
školskú aktivitu – Rozprávkový deň v rámci Medzinárodného dňa detí, mali z toho pekný zážitok.
Keďže sa tento rok nemohli uskutočniť tradičné Petro-Pavlovské hody, urobili aspoň pochod ku
Prameňu Kysuce a uskutočnili sa aj slávnostné sväté omše, na ktorých vystúpila folklórna skupina
Makovanaka a sláčikové kvarteto.........
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – uskutočnili sa pekné aktivity, len veľa ľudí o nich nebolo
informovaných, nakoľko obecný rozhlas nie je všade, mohli by sa viac využívať aj iné prostriedky,
ako sú napríklad sms a iné.
(p. Jozef Pavlík – kvôli pandémii je informovanosť horšia)
p. Rudolf Greguš chce skontrolovať poplatky za ubytovanie, či je to rentabilné byť v OCR Kysuce.
Odvádza sa im nemalá suma a informačné letáky, ktoré nám za to dávajú, je málo.
(p. Martin Pavlík, starosta obce – koľko sa vyberie od obcí za ubytovanie, toľko do organizácie
dáva aj štát dotáciu. Najviac to držia Makov, Oščadnica a Čadca. Spätne
dostávame 90 % a nie je to iba vo forme informačných brožúr, ale financoval sa
z toho napríklad aj ďalekohľad na Kasárňach a pod.)
Ďalej dáva p. Rudolf Greguš do pozornosti 2 staršie schátralé autobusové zastávky v časti Čierne.
Čo s nimi?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – začali natierať zastávky na Kopaniciach, pokračovať budú aj
v Čiernom, len je málo zamestnancov)
(Mgr. Janka Petrovičová – začínajú prázdniny, k dispozícii budú aj študenti, ktorí by možno mali
o brigádnickú činnosť záujem)
p. Rudolf Greguš žiada starostu obce, aby požiadal elektrikárov o vyrezanie stromov medzi
elektrickými drôtmi, napr. aj na točni v Čiernom.
Chváli nové dvere na zdravotnom stredisku, ktoré sú konečne zrealizované.
Čo s dotáciou na hasičskú zbrojnicu?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – konečne bola schválená úprava v projektovej dokumentácii, musí
to byť zrealizované do konca roka 2022)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – mení sa štruktúra obyvateľstva, klesá počet obyvateľov
s trvalým pobytom v obci, narastá počet rekreantov, myslí si, že napr. cez víkend by nemala hučať
motorová píla alebo kosačka, mali by byť prijaté pravidlá. Napr. v sobotu si chce niekto večer
vonku posedieť a vedľa hučí kosačka. Treba k tomu ľudí aspoň viesť, je ochotný to pripraviť.
(Mgr. Katarína Ježíková Lučanová – je to odvážna myšlienka, je to to isté, ako keď ona navrhovala
VZN o požívaní alkoholických nápojov, čo je pre obec pohoršujúce. Ako
sa to bude kontrolovať a sankciovať? Osobne jej viac vadí znečisťovanie
ovzdušia v obci.)
Ing. Marián Masnica, poslanec OZ – dáva návrh na uznesenie, že vyzývame spoluobčanov využiť
možnosť zaočkovania sa v rámci pandemickej situácie, aby sme neboli neustále obmedzovaní. Je to
každého slobodný názor, ale očkovanie určite skôr človeka chráni.
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p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – mesiac sa nevyvážajú VOKy, je problém zjednať auto na
vývoz?
(p. Martin Pavlík, starosta obce – mali pokazené auto, riešia to, ale je leto, je to teraz preplnené)
Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, poslankyňa OZ – zberný dvor bol v sobotu párkrát zatvorený,
môžu to tam ľudia v takom prípade iba vyložiť, aj keď tam nikto nie je? Zastavujú a vykladajú tam
odpad aj úplne cudzí ľudia. Občania v tomto nie sú dostatočne informovaní, treba posielať aj sms.
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
odporúča
spoluobčanom, aby v rámci súčasnej pandemickej situácie využili možnosť zaočkovať sa.

Počet
Za

5

Proti
Zdržal sa

0
1

Neprítomní

3

Nehlasoval

0

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

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 244/2021 bolo prijaté.
15. 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 231 – 244/2021.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
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16. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní šiesti 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 11.30 hod.

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

Overovatelia:
Mgr. Janka Petrovičová, poslanec OZ

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

Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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