ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 30. apríla 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :

Ing. Marián Masnica

Poslanci OZ :

Rastislav Gajdoš
Mgr. Ján Gašparík
Rudolf Greguš
Rastislav Hunčík
Mgr. Eva Ježíková
Ing. Stanislav Lučan
Jozef Pavlík
Martin Pavlík

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
František Chuděj
Helena Pajerová

Neprítomná:

Ing. Alena Šupčíková – ospravedlnená

1. OTVORENIE ROKOVANIA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián
Masnica. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Ing. Marián Masnica, starosta obce, doplnil program obecného zastupiteľstva
o nasledovné body:
- Nakladanie s majetkom obce –Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/12
v miestnej časti Makov – Kopanice nad Uríkom
- Program Petro-Pavlovských hodov 2014.
Keďže na dnešnom rokovaní nie je prítomná Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu
obce, ktorá je poverená kontrolou plnenia uznesení, sťahuje tento bod z dnešného
programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Zároveň p. Jozef Pavlík, poslanec OZ navrhuje ako bod 3 programu rokovania OZ doplniť
o kontrolu naplnenia uznesenia č.94/2013 zo dňa 12.06.2013 ohľadom odpredaja
pozemku pri MŠ Makov p. Jozefovi Lučanovi a manželke Janke, vrátane obhliadky na
tvári miesta.

2. SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE,
ZAPISOVATEĽKY A PROGRAMU ROKOVANIA
Z dôvodu neprítomnosti Ing. Aleny Šupčíkovej, zástupkyne starostu obce, ktorá
v zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia, Ing. Marián
Masnica, starosta obce navrhol z radu poslancov OZ do návrhovej komisie p. Rastislava
Gajdoša a Mgr. Evu Ježíkovú.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
Ing. Stanislava Lučana a p. Martina Pavlíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú,
zamestnankyňu Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení: p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ.
B/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 04. 2014:
- Ing. Stanislav Lučan, poslanec obecného zastupiteľstva,
- p. Martina Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva.
C/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 30.04.2014:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
D/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 30.04.2014:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu
rokovania
3. Kontrola naplnenia uznesenia č.94/2013 zo dňa 12.06.2013 a 4/2014 zo dňa 05.02.2014
ohľadom odpredaja pozemku pri MŠ Makov p. Jozefovi Lučanovi a manželke Janke,
Makov č.58
4. Schválenie VZN Obce Makov o zrušení ZŠ Makov, rozp. org., Makov č. 264 a MŠ
Makov, rozp. org., Makov č. 146, o zriadení ZŠ s MŠ Makov, rozp. org., Makov č. 264
5. Schválenie Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Makov č. 264
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6. Schválenie VZN Obce Makov o ustanovení rady Základnej školy s materskou školou,
Makov č. 264
7. Príprava voľby riaditeľa ZŠ s MŠ, r.o. Makov č. 264 pre funkčné obdobie 2014-2019 –
vyhlásenie výberového konania
8. Nakladanie s majetkom Obce Makov:
A/ Prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku bývalej školskej jedálne súp. č. 316
B/ Schválenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy so Stredoslovenskou energetickou –
Distribúcia a.s. Žilina – zákonné vecné bremeno
C/ Schválenie odpredaja ČOV na bývalom CHP Makov
D/ Schválenie výkupu pozemkov CKN 163 a CKN 178 v rozsahu EKN 15/2 – žiadosť p.
Stanislava Škorňu, Makov č. 203
E/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 109/2012, bod A zo dňa 15.08.21012 a uznesenia č.
147/2013, bod B zo dňa 06.11.2013 (prebytočnosť a odpredaj budovy hasičskej
zbrojnice súp. č. 247)
F/ Návrh na úpravu skladov pod Grapami na garážovanie obecnej techniky –
majetkoprávne vysporiadanie
G/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/12 v miestnej časti Makov – Kopanice nad
Uríkom
9. Informácia o stavbe „Makov 1/18 – Prieťah“
10. Informácia o ukončených verejných obstarávaniach za 1. Q 2014
11. Správa hlavnej kontrolórky Obce Makov o kontrolnej činnosti za obdobie január 2014marec 2014
12. Určenie platu starostovi obce
13. Rôzne- Program Petro-Pavlovských hodov 2014
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 43/2014 bolo prijaté.
3. KONTROLA NAPLENENIA UZNESENIA č. 94/2013 ZO DŇA 12.06.2013
A č. 4/2014 ZO DŇA 05.02.2014 OHĽADOM ODPREDAJA POZEMKU PRI MŠ
MAKOV p. JOZEFOVI LUČANOVI A MANŽELKE JANKE, MAKOV č. 58
Dňa 12.06.2013 Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 94/2013 zo dňa
12.06.2013 schválilo dôvod hodný osobitného zreteľa a dňa 05.02.2014 svojim uznesením č.
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4/2014 predaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 , podľa
vyhotoveného geometrického plánu manželom Lučanovým, Makov č. 58.
Pán Jozef Pavlík, poslanec OZ navrhuje priamo na tvári miesta skontrolovať naplnenie
uznesenia, poslanci vykonali obhliadku.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 3:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – konštatuje, že sa manželom Lučanovým, Makov č.58...schválil
odpredaj časti pozemku pri budove materskej školy s tým, že odpredaný pozemok p. Jozefovi
Lučanovi a manželke Janke bude lícovať jeho stavbu a tú si zlegalizuje. Odkúpený pozemok
si mal oplotiť a k budove materskej školy bude voľný prístup, mamičky s deťmi mohli chodiť
do škôlky skratkou.
Ak p. Lučan chce takýto stav ako je v súčasnosti, radšej nech sa to vráti do pôvodného stavu
a naďalej sa mu bude pozemok prenajímať. Každopádne žiada začať konanie voči nelegálnej
stavbe, avšak bez postihnutia finančnou pokutou. Treba byť spravodlivý ku každej nelegálnej
stavbe, dokonca ak sa ešte nelegálna stavba realizuje na obecnom pozemku.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – realizácia je plne v súlade s uznesením. Uznesením bolo
schválené, že odpredávaný pozemok bude zalícovaný s prístreškom na drevo, na tento
pozemok kupujúci zriadi vecné bremeno. Správcom zvyšného pozemku je Materská škola
Makov, rozp. org. Riaditeľka MŠ, p. Zuzana Kubačková, sa dohodla s manželmi
Lučanovými, ako susedmi, že rodina Lučanova oplotí na vlastné náklady novým plotom
spoločnú hranicu pozemku medzi materskou školou a rodinou Lučanovou a na miestach
spoločného oplotenia medzi budovou materskej školy a rodinou Lučanovou na vlastné
náklady zriadia nové oplotenie s bránami i na pozemku v správe MŠ Makov, rozp. org.
Taktiež sa dohodla, že uvedený pozemok na vlastné náklady vydláždia i na obecnom
pozemku Materskej školy Makov, rozp. org.
Čo sa týka prístupu okolo budovy MŠ Makov, rozp. org., tento je potrebné riešiť
s riaditeľkou, p. Zzanou Kubačkovou. Ona je riaditeľka a je plne zodpovedná za chod MŠ
Makov, rozp. org.
Pokiaľ ide o stavbu zámkovej dlažby a oplotenie, obec ako stavebný úrad nevydávala žiadne
povolenie. Keďže je tu podnet, bude postúpený stavebnému úradu.
p. Zuzana Kubačková, riaditeľka MŠ Makov, rozp. org. – odpredaj bol zrealizovaný v súlade
s uznesením a s vyhotoveným geometrickým plánom. Pozemok od stavby p. Lučana po
budovu MŠ je obecný, v správe MŠ. Ako riaditeľka podotýka, že daný zadný vchod je
únikový a prístup rodičom s deťmi tadiaľto určite nepovolí, brány zostanú uzamknuté. Veď
mamičky s deťmi majú možnosť oficiálneho prístupu k hlavnému vchodu z dvoch strán, čo
úplne stačí. Konštatuje, že v súčasnosti je pozemok pekne upravený, oplotený, p. Lučan to
zrealizoval všetko na vlastné náklady, s daným stavom je spokojná.
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – nevidí žiaden problém, všetko je zrealizované podľa
prijatého uznesenia. Podmienkou bolo, aby bol v prípade potreby údržby budovy MŠ
umožnený prístup, a to bude zachované, čiže je to v poriadku.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – uvedený stav vyhovuje obom stranám, netreba preto
meniť nič.
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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/ b e r i e n a v e d o m i e
naplnenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č.94/2013 zo dňa 12.06.2013,
týkajúce sa odpredaja časti pozemku CKN 206/11 zastavané plochy a nádvoria, podľa
vyhotoveného geometrického plánu, p. Jozefovi Lučanovi a manželke Janke, Makov č.58.
B/ Ž i a d a
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, začať konanie s p. Jozefom Lučanom a manželkou
Jankou, Makov č. 58 voči nelegálnej stavbe, bez finančného postihnutia.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 44/2014 bolo prijaté.
4. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O ZRUŠENÍ ZŠ MAKOV, rozp. org.,
MAKOV č. 264 a MŠ MAKOV, rozp. org., MAKOV č. 146, O ZRIADENÍ ZŠ s MŠ
MAKOV, rozp. org., MAKOV č. 264
V zmysle § 6, bod 1 a 2 a § 23 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec pri prenesenom výkone
štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy a školské
zariadenia podľa siete.
Nakoľko Ministerstvo školstva na základe žiadosti Obce Makov svojimi rozhodnutiami
zrušilo ZŠ Makov, rozp. org., MŠ Makov, rozp. org., ŠJ, ŠKD, CVČ a zriadilo ZŠ s MŠ
Makov, rozp. org., Makov 264, ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ, CVČ ako súčasť ZŠ s MŠ, výdajnú
školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ a elokované pracovisko Makov 146, ako súčasť ZŠ s MŠ,
je potrebné schváliť VZN o zrušení ZŠ, MŠ a zriadení ZŠ s MŠ.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 15.04.2014,
vznesené neboli žiadne pripomienky, návrh tvorí prílohu zápisnice.
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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
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2014 o zrušení ZŠ Makov, rozp. org., Makov
č. 264 a MŠ Makov, rozp. org., Makov č. 146, o zriadení ZŠ s MŠ Makov, rozp. org., Makov
č. 264.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 45/2014 bolo prijaté.
5. Schválenie Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Makov č. 264
V zmysle § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zriaďovaciu listinu školy, školského
zariadenia vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete.
Opätovne i tento bod vyplýva zo zlúčenia ZŠ s MŠ, keďže Ministerstvo školstva na základe
žiadosti Obce Makov vydalo rozhodnutia o zaradení školy a školských zariadení do siete ZŠ
s MŠ Makov, rozp. org., Makov 264, ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ, CVČ ako súčasť ZŠ s MŠ,
výdajnú školskú jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ a elokované pracovisko Makov 146, ako súčasť
ZŠ s MŠ. Z toho dôvodu je potrebné schváliť novú Zriaďovaciu listinu ZŠ s MŠ, rozp. org.,
Makov 264.
Návrh Zriaďovacej listiny tvorí prílohu zápisnice
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, rozp. org., Makov 264 s účinnosťou
od 01.09.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 46/2014 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE VZN OBCE MAKOV O USTANOVENÍ RADY ZÁKLADNEJ
ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, MAKOV č. 264
V zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Obec Makov
vydáva VZN o ustanovení rady školy.
Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 140/2012 zo dňa 10.10.2012 zrušilo
pôvodné VZN Obce Makov č. 4/2012 o ustanovení rád ZŠ, rozp. org. a MŠ Makov, rozp. org.
Nakoľko došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou do jedného právneho subjektu,
je potrebné schváliť VZN o ustanovení rady ZŠ s MŠ.
Informoval o tom Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Zároveň je nutné zvoliť členov novej rady školy, taktiež delegovať členov za zriaďovateľa
z dôvodu, že výberovou komisiou pre voľnu riaditeľa ZŠ s MŠ pre funkčné obdobie 20142019 je rada školy.
Delegovaní členovia rady MŠ za zriaďovateľa toho času sú:
Ing. Marián Masnica, starosta obce, Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ, Martin Pavlík,
poslanec OZ, Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ - úsek školstva.
Delegovaní členovia rady ZŠ za zriaďovateľa toho času sú:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce, Rastislav Gajdoš, poslanec OZ, Martin
Pavlík, poslanec OZ, Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ – úsek školstva.
Návrh VZN o ustanovení rady ZŠ s MŠ bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce dňa 15.04.2014, vznesené neboli žiadne pripomienky, návrh tvorí prílohu
zápisnice.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – mal by pripomienku k § 2 Počet členov a zloženie rady, kde je
v bode 1 dané, že radu školy tvoria aj štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Takýto
počet za zriaďovateľa je zbytočne veľký, vhodnejšie by bolo, ak by viac členov bolo z radu
rodičov.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – tento počet je stanovený vyhláškou Ministerstva
školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení.)
Keďže počet je daný, stanovme aspoň vo VZN, že členovia rady za zriaďovateľa budú
minimálne dvaja z radov rodičov žiakov ZŠ s MŠ.
Pre ďalšie obdobie do rady školy navrhuje delegovať z poslancov p. Martina Pavlíka, p.
Rudolfa Greguša a Mgr. Evu Ježíkovú a Mgr. Ivetu Chromíkovú ako odborného zamestnanca.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
doplnenie v § 2, bod 1 Počet členov a zloženie rady o nasledovné:
- v zložení štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa budú minimálne dvaja členovia
z radov rodičov žiakov ZŠ s MŠ.
B/ s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 2/2014 o ustanovení rady Základnej školy
s materskou školou, Makov č. 264.
C/ D e l e g u j e
do rady ZŠ s MŠ pre nové funkčné obdobie nasledovných členov:
1. Martin Pavlík, poslanec OZ
2. Rudolf Greguš, poslanec OZ
3. Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ
4. Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ – úsek školstva.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 47/2014 bolo prijaté.
7. PRÍPRAVA VOLBY RIADITEĽA ZŠ s MŠ, r.o. MAKOV č. 264 PRE FUNKČNÉ
OBDOBIE 2014 – 2019 – VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Dňa 30.06.2014 končí funkčné obdobie riaditeľa Základnej školy Makov, rozp. org., Mgr.
Milana Petroviča, a takisto riaditeľky Materskej školy Makov, rozp. org., p. Zuzany
Kubačkovej.
Z toho dôvodu je potrebné pripraviť výberové konanie na riaditeľa pre nové funkčné obdobie
2014-2019.
Nakoľko Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 86/2013 zo dňa 12.06.2013
schválilo zlúčenie Základnej školy Makov, rozp. org. s Materskou školou Makov, rozp. org.
do nového právneho subjektu Základná škola s materskou školou, rozp. org., Makov č.264,
k termínu od 01.09.2014, Obec Makov vykonala všetky úkony spojené s uvedeným zlúčením
a na základe uvedeného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo potrebné
rozhodnutia k vyradeniu škôl a školských zariadení zo sietí škôl a školských zriadení.
Zároveň vydalo rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2014
nasledovné zariadenia:
- Základnú školu s materskou školou, rozp. org., Makov č. 264
- Školský klub detí, Makov č. 264, ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
Makov 264
- Centrum voľného času, Makov č. 264, ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Makov, Makov 264
- Výdajnú školskú jedáleň, Makov č. 146, ako súčasť Základnej školy s materskou
školou, Makov 264
- Elokované pracovisko, Makov č. 146, ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
Makov 264.
Keďže ministerstvom máme schválené zlúčenie základnej školy s materskou školou,
výberové konanie je potrebné vyhlásiť na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou
školou, rozp. org.
Výberové konanie je legislatívne upravené v predpisoch:
- § 4, 24, 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov,
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- Usmernenie Ministerstva školstva SR zo 14.04.2004 k príprave a realizácii výberových
konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení č. CD 20045553/11330-1:14.
Výberové konanie vyhlasuje zriaďovateľ, najmenej tri týždne pred jeho začatím, vyhlasuje sa
v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkov masovej komunikácie, ktorým je aj
internet.
Rada školy na svojom zasadnutí potom stanoví termín a miesto výberového konania.
Návrh vyhlásenia výberového konania bolo prerokované obecnou radou dňa 16.04.2014
s odporúčaním schváliť predložený návrh výberového konania.
Na rokovaní obecnej rady Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce navrhla, aby vo
výzve na obsadenie riaditeľa bola medzi požiadavkami zahrnutá i znalosť súvisiacej
legislatívy, pri výberovom konaní však toto komisia nemusí kontrolovať, resp. nejakým
spôsobom zisťovať znalosť legislatívy.
Návrh vyhlásenia výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, rozp. org.,
Makov č. 264, pre funkčné obdobie 2014-2019, s dátumom nástupu do funkcie od
01.07.2014.
B/ Ž i a d a
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, zabezpečiť realizáciu vyhlásenia výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, rozp. org., Makov č. 264.
C/ S ú h l a s í
s predloženým návrhom požadovaných predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme,
kvalifikačných predpokladov, iných požiadaviek uchádzačov a požadovaných dokladov pre
zaradenie do výberového konania, ktorými sa uchádzači na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, rozp. org., Makov č. 264 preukážu.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 48/2014 bolo prijaté.

8. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE MAKOV:
A/ Prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku bývalej školskej jedálne súp. č. 316
Obec Makov č. 60 ako vlastník majetku uzatvorila dňa 28.12.2012 so Základnou školou
Makov č. 264 Zmluvu o zverení majetku Obce Makov do správy ZŠ Makov. Vzhľadom
k tomu, že od 01. 09. 2013 skončila prevádzku školská jedáleň pri ZŠ Makov, ZŠ Makov
požiadala o zmenu účelového určenia hnuteľného a nehnuteľného majetku ŠJ a prevod jeho
správy:
- pozemok CKN 267/4zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2
- stavba bývalej ŠJ č. 316
- elektrická prípojka
- vykurovanie
- plynová prípojka
- inventár bývalej ŠJ.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 174/2013 zo dňa 04. 12. 2013 uvedené schválilo.
Na základe tohto uznesenia ZŠ Makov previedla časť hnuteľného majetku bývalej ŠJ
správcovi MŠ pre účely výdajnej školskej jedálne (uznesenie OZ č.174/2013-príloha č.1)
a časť hnuteľného majetku správcovi Obci Makov pre účely Zariadenia pre seniorov
( uznesenie OZ č.174/2013-príloha č.2). Z funkčného, ale opotrebovaného majetku zostala iba
škrabka na zemiaky a výlevka do kuchyne. Zostávajúci hnuteľný majetok ZŠ Makov ponúkla
občanom a organizáciám na odpredaj. Neodpredaný zvyšný majetok bol vyradený
a zlikvidovaný. Z tohto dôvodu Základná škola Makov ako doterajší správca majetku
navrhuje zveriť uvedený nehnuteľný a zostatkový hnuteľný majetok bývalej školskej jedálne
do správy Obce Makov.
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ s MŠ Makov, rozp. org. predložil návrh Dodatku k Zmluve
o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Makov do správy zo dňa 31. 12. 2012.
Uvedený návrh tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Dodatok č.1 k Zmluve o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Makov (bývalej
školskej jedálne) do správy zo dňa 31. 12. 2012, uzatvorený medzi vlastníkom majetku Obcou
Makov a správcom majetku ZŠ Makov, rozp. org.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 49/2014 bolo prijaté.
B/ Schválenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy so Stredoslovenskou energetickou –
Distribúcia a.s. Žilina – zákonné vecné bremeno
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
V časti Čierne realizovala Stredoslovenská energetika a.s. zahustenie DTS a NNS pre
rekreačné domy. Obec Makov im umožnila uložiť do našej komunikácie kábel.
V predloženej dohode sa jedná o náhradu škody za majetkovú ujmu spôsobenú vlastníkovi
v dôsledku výkonu práv SSE – Distribúcia, a.s., ako držiteľa povolenia na distribúciu
elektriny. Dohoda rieši i vecné bremeno, ktoré je však už zapísané aj na katastrálnom odbore,
nakoľko v extraviláne nebolo nutné povolenie k zriadeniu vecného bremena.
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade je prílohou zápisnice.
Keďže uvedené vecné bremeno je už v katastri nehnuteľnosti zapísané, bola uvedenej veci
oslovená p. JUDr. Lehutová, právna zástupkyňa Obce Makov, ktorá doporučuje schválenie
predmetnej dohody.
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
s ch v a ľ u j e
Dohodu o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade uzatvorenej v zmysle
§11 ods. 5, 9, a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých

12

zákonov ( ďalej Zákon č. 251/2012 Z. z.) a 151 ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom
znení medzi držiteľom povolenia: Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442154, IČ DPH: SK 2022187453, DIČ: 2022187453
a vlastníkom nehnuteľnosti: Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, DIČ:
2020553128, ktorej predmetom je vysporiadanie nárokov vlastníka nehnuteľnosti
vyplývajúcich mu z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov k nehnuteľnostiam, evidovaných Okresným úradom, katastrálnym
odborom Čadca, katastrálne územie Makov:
Číslo listu
vlastníctva

Parcelné číslo
pozemku

Druh
pozemku

Spoluvlastnícky
podiel

Výmera
obmedzenia
v m2

Jednorazová
náhrada

8991

EKN č.
5041/2
EKN č. 5115

Zast. plochy
a nádvoria
Zast. plochy
a nádvoria
Vodná
plocha

1/1

349 m2

1745,-€

1/1

81 m2

405,-€

1/1

147 m2

735,-€

8991
8991

EKN č.
5201/2

Celkom:
2885,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 50/2014 bolo prijaté.
C/ Schválenie odpredaja ČOV na bývalom CHP Makov
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval o skutočnosti, že Obec Makov pristúpila
k odpredaju inžinierskych sieti v rozsahu nehnuteľností schválených uznesením č. 138/2013
na odpredaj p. Jozefovi Grežďovi z dôvodu, aby vlastník nehnuteľností mohol vykonávať
údržbu a prevádzku inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na pozemkoch a v budovách, ktoré
boli predmetom kúpnej zmluvy zo dňa 13.12.2013.
Uznesením č. 4/2014 zo dňa 30.01.2014 boli schválené za prebytočný majetok pozemky CKN
2238/12 a CKN 2238/32 ako aj stavba ČOV na pozemku 2238/32 a bol schválený zámer na
ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Na základe vyhláseného zámeru bola dňa 10.4.2014 na Obec Makov doručená žiadosť p.
Jozefa Grežďa o kúpu uvedených nehnuteľností za celkovú cenu 2000 €.
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Na základe telefonického kontaktu s p. Grežďom bola určená cena za jednotlivé nehnuteľnosti
tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
Uvedená cenová ponuka bola v zmysle platných zákonov zverejnená na úradnej tabuli dňa
10.04.2013, čím bola splnená zákonná lehota pre jednanie o uvedenej ponuke.
Cenová ponuka je prílohou zápisnice.
DISKUSIA K BDOU PROGRAMU č. 8 C:
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – zaujíma sa, či čistička odpadových vôd na bývalom CHP
Makov je nefunkčná.
(p. František Chuděj, správca CHP – na ČOV je narušená statika, je tam odtrhnutá nosná
stena a ďalšie závady. Zrejme táto ČOV bola nefunkčná
už vtedy, keď bola ešte v prevádzke colnica, čerpadlá
nefungovali už pri prevzatí do nášho vlastníctva. Počas
nášho vlastníctva sme do ČOV na CHP neinvestovali
žiadne finančné prostriedky.)
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: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
p. Jozefovi Grežďovi, Turkov č. 153, 023 54 Turzovka, na základe jeho žiadosti zo dňa
10.4.2014 odpredaj nasledovných nehnuteľností v priestoroch bývalého CHP Makov za
celkovú sumu 2 000 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
- pozemok CKN 2238/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1259 m2 – cena 629,50 €
- pozemok CKN 2238/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 – cena 58 €
- stavbu čističky odpadových vôd súp. č. 145 na pozemku CKN 2238/32 – cena 1 312,50 €
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Makov, zapísané na LV č. 1070,
vedené Katastrálnym odborom, Okresného úradu Čadca (vývozná časť bývalého Cestného
hraničného priechodu Makov).
Zámer na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením č.
4/2014 zo dňa 30.01.2014 a zverejnený na úradnej tabuli dňa 10.02.2014
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že z dôvodu odpredaja prevažnej časti inžinierskych sieti na
bývalom CHP Makov a technického stavu budovy ČOV, je prevádzka a údržba budovy ČOV
súp. č. 145 na pozemku CKN 2238/12 a prislúchajúceho pozemku, na ktorom sú sekundárne
stavby ČOV pre Obec Makov finančne náročná.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 51/2014 bolo prijaté.
D/ SCHVÁLENIE VÝKUPU POZEMKOV CKN 163 a CKN 178 V ROZSAHU EKN
15/2 – ŽIADOSŤ p. STANISLAVA ŠKORŇU, MAKOV č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 10.07.2013 prijalo uznesenie č.
99/2013, ktorým schválilo výkup pozemku CKN178 zastavané plochy a nádvoria o výmere
142 m2 a časť pozemku CKN 163 trvalé trávne porasty o výmere 1351 m2 v rozsahu
vlastníckych podielov v EKN pozemku 15/2, pričom presnú rozlohu výkupu určí geometrický
plán.
Dôvodom výkupu pozemkov je sprístupnenie chodníka smerom k rodinným domom nad
cintorínom a majetkoprávne vysporiadanie týchto pozemkov na súčasnú lávku osadenú po
realizácii stavby „Makov – Čierne – úprava Holáckeho potoka“ a majetkoprávne
vysporiadanie miestnej komunikácie MH 0118 Makov - Čierne.
Dňa 07.04.2014 sa p. Stanislav Škorňa dostavil na Obecný úrad v Makove za účelom
doriešenia rozsahu odkúpenia pozemkov CKN 178 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
142 m2 a pozemku CKN 163 – trvalé trávne porasty o výmere 1351 m2 v rozsahu
vlastníckych podielov v EKN pozemku 15/2, pričom trvá na tom aby Obec Makov vykúpila
celý pozemok EKN 15/2 v rozsahu pozemkov CKN 163 a CKN 178.
Za výkup požaduje jednotnú cenu 3,32 € / 1 m2 , pričom náklady na vyhotovenie GP, kúpnej
zmluvy a poplatkov na odvkladovanie v Katastri nehnuteľností bude znášať Obec Makov.
S prihliadnutím na to, že p. Stanislav Škorňa ustúpil z prvotne požadovanej ceny 4,71 €/ 1m2,
Obec Makov doporučuje výkup uvedených podielov od známych spoluvlastníkov, pričom dá
vyhotoviť geometrický plán, ktorým sa určí presný rozsah aj výmera, vzhľadom nato, že
v uvedenom úseku je vykonaná regulácia Holáckeho potoka.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8 D:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – zatiaľ nevieme definovať presné m2 , ktoré by sa
odpredali p. Stanislavovi Škorňovi, to určí geometrický plán. Kúpu pozemku doporučuje,
mali by sme priestor v zimnom období na navážanie snehu. Zároveň by sa pozemky
usporiadali i s rodinou Masnicovou, Špulicovou a p. Fubšom.
Konštatuje, že v rozpočte Obce Makov pre rok 2014 sú na majetkoprávne vysporiadania
pozemkov peniaze vyčlenené.
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p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – p. Stanislav Škorňa požaduje za 1 m2 sumu 3,32 € a na
druhej strane sme pred chvíľkou pozemok na CHP predali za 0,50 €, hoci by tam mala byť
priemyselná zóna. Podľa jeho názoru ide o nehospodárnosť v obci.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – k predaju CHP mám veľa výhrad, ale tie nesúvisia
s dnešným predajom ČOV a súvisiaceho pozemku.
Ak boli odpredané siete, vrátane kanalizácie, načo nám
je nefunkčné ČOV, ak obec môže byť za tento stav ešte
i sankciovaná.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – nevie, prečo sa s týmto zaoberáme, keď pozemok nie je
pre obec vôbec potrebný. Ide o kúpu dosť veľkej rozlohy a za veľa peňazí.
A vlastníci, ktorí by si mali následne pozemok odkúpiť od obce, pretože ho užívajú (rod.
Masnicova, Špulicova, p. Fubšo) si takisto budú pozemok odkupovať za 3,32 € ? Je to
nespravodlivé voči ostatným.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – treba kompromis, obec potrebuje kúsok pozemku, avšak
majiteľ sa chce zároveň zbaviť pozemku celého. Súhlasí, aby sa pozemky vysporiadali, ale
mala by sa zohľadniť aj skutočnosť, že pri základnej škole sme p. Škorňovi predávali
pozemok za vtedajších 7,- Sk/1 m2 , preto by mal byť aj on ústretový. Navrhuje najskôr
vyhotoviť geometrický plán a potom sa bude ďalej jednať.
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – je dobre pozemok vysporiadať, nebude to treba riešiť
v budúcnosti, ak by pozemok obec neskôr potrebovala. Je tam dokonca komunikácia dosť
úzka, môžu sa tam vyhýbať autá.
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
s ch v a ľ u j e
vypracovanie geometrického plánu na výkup spoluvlastníckych podielov v EKN pozemku
15/2 v rozsahu pozemkov CKN 178 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a CKN
163 – trvalé trávne porasty o výmere 1351 m2.
Obec Makov má záujem o vysporadanie daného pozemku, preto následne podľa
geometrického plánu bude prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva o ďalšom výkupe.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 52/2014 bolo prijaté.
E/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 109/2012, bod A zo dňa 15.08.21012 a uznesenia č.
147/2013, bod B zo dňa 06.11.2013 (prebytočnosť a odpredaj budovy hasičskej
zbrojnice súp. č. 247)
K bodu sa vyjadril Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Vzhľadom na to, že je v dohľadnej dobe plánovaná výstavba bytového domu v areáli
základnej školy, je výhodné súčasnú budovu starej hasičskej zrojnice po stavebných úpravách,
spočívajúcich v zhodení drevenej veže so sirénou, využiť ako sklad materiálu a ponechať si
uvedenú budovu aspoň do doby, pokým nebude postavený bytový dom.
Čo sa týka pozemku CKN 328/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1121m2, Obec Makov
dala spracovať vytyčovací náčrt na uvedený pozemok. Vytýčenie pozemku vykonala Ing.
Fulierová.
Vytýčenia sa zúčastnil za Obec Makov p. František Chuděj. Z vytyčovacieho náčrtu je
zrejmé, že hranica pozemku CKN 328/1 sa nachádza až za mostom na Vodárenskú ulicu.
Z uvedeného dôvodu je pre Obec Makov nevýhodné uvažovať o odpredaji v takomto rozsahu,
nakoľko by za tohto stavu odpredala aj časť pozemku pod miestnou komunikáciou, ako aj
okolo stavby prečerpávacej stanice kanalizácie.
Zrušenie uznesenia týkajúceho sa pozemku CKN 328/1 je najmä z dôvodu, že bolo prijaté od
stola, bez poznania skutkového stavu, ktorý Obec Makov doriešila vytýčením pozemku
a znaleckým posudkom, kde sa ukázalo, že odpredajom pozemkov odpredáme i časť
pozemku, ktorá bude musieť byť v budúcnosti vyčlenená na chodník, ktorý v takomto stave
ľudia i využívajú a odpredajom v takomto rozsahu odpredáme aj pozemok, cez ktorý sa
prevádzkovateľ dostáva k prečerpávacej stanici verejnej kanalizácie.
Z uvedeného dôvodu je predložený návrh na zrušenie uznesení, ktorými sa schválila
prebytočnosť uvedených nehnuteľností, ako aj zámer na ich odpredaj.
Starosta obce opätovne predkladá návrh, ktorý predkladal v bode 11, pod písmenom F na
zasadnutí OZ v Makove dňa 1.2.2012 ohľadom využitia priestorov bývalej hasičskej
zbrojnice.
Navrhuje pri tomto bode vykonať obhliadku na tvári miesta, pri budove hasičskej zbrojnice.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8 E:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – treba viesť diskusiu, čo s budovou hasičskej zbrojnice. Návrh
k jej odpredaju bol vedený zo strany starostu obce. Bol schválený dôvod hodný osobitného
zreteľa, máme predložené dve žiadosti o odkúpenie, nevidí preto dôvod budovu odpredať.
Ak ideme stavať bytový dom, v rámci stavby sa môže postaviť nejaký priestor na skladovanie
materiálu, ten sa potom môže využiť napr. na posilňovňu, resp. na iné využitie.
Okrem iného výstavbu bytového domu vysúťažila firma, ktorá si predsa musí zabezpečiť na
skladovanie nejakú bunku.
Pozemok pri hasičskej zbrojnici treba odčleniť, aby sa neodpredala aj cesta a budovu
hasičskej zbrojnice treba odpredať.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – návrh na odpredaj bývalej hasičskej zbrojnice som
predložil osobne, ale v momente, keď obec rozhodovala
o využití celého areálu CHP Makov. Načo nám mali
byť ďalšie budovy, keď sa schválila hasičská zbrojnica
na colnici a navrhoval som administratívnu budovu na
dovoze využiť i pre Obecný hasičský zbor Makov. Ale
CHP, vrátane administratívnej budovy dovozu poslanci
presadili na odpredaj, takže dnes je stav iný.
Pokiaľ ide o výstavbu bytového domu,
nebude v školskom areáli nič budovať, nebude
zasahovať do školského areálu, pri výstavbe bytového
domu bude čo najmenej obmedzovať základnú školu.
Priznáva i chybu, že sa vopred nezistilo, že pozemok
zasahuje do veľkého priestoru, preto podľa schváleného
uznesenia odpredaj nie je možný, preto uznesenie treba
zrušiť a schváliť nové. Konštatuje však, že by bolo
vhodné do ukončenia výstavby bytového domu budovu
hasičskej zbrojnice ponechať. Nie je problém ju
odpredať neskôr, po ukončení výstavby.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – podotýka, že firma Vodohospodár Makov spol.s r.o. má
techniku, ktorú je potrebné uskladňovať. Bolo by vhodné do budúcna budovu hasičskej
zbrojnice zrekonštruovať a ponechať pre firmu.
(p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – v podstate je to naivná predstava, že v budove hasičskej
zbrojnice chce starosta obce skladovať materiál a techniku, je
to malý priestor. Myšlienka odčleniť pozemok podľa
geometrického plánu je však dobrá, toto treba zrealizovať
a zrušenie uznesenia netreba riešiť.)
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – uznesenie treba
každopádne zrušiť, nakoľko je tam
uvedený celý pozemok, ten sa
geometrickým plánom odčlení
a následne sa vypíše nové uznesenie,
s novou parcelou a novou výmerou.)
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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: 5
Návrh uznesenia, predložený Ing. Mariánom Masnicom:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
ruší
uznesenie č.109/A/2012 v nasledovnom znení:
„ Obecné zastupiteľstvo v Makove schvaľuje za prebytočný majetok obce Makov :
- parcelu CKN 328/1 o výmere 1121m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavbu súpisné číslo 247 – Požiarna zbrojnica , postavenú na parcele CKN 328/1
v katastrálnom území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca.“
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
Ďalší návrh uznesenia, predložený Ing. Mariánom Masnicom:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
ruší
uznesenie č. 147/B/2013 v nasledovnom znení:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove schvaľuje zámer na odpredaj prebytočného majetku –
nehnuteľností Obce Makov:
- parcela CKN 328/1 o výmere 1121m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- stavba súpisné číslo 247 – Požiarna zbrojnica , postavenú na parcele CKN 328/1
v katastrálnom území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obci Makov sa nepodarilo odpredať tento majetok formou
verejnej obchodnej súťaže.“
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
Ďalší návrh uznesenia, predložený Ing. Mariánom Masnicom:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie pozemku z CKN 328/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1121 m2 , pri budove hasičskej zbrojnice súp. č. 247, ktorý je nevyhnutný
ponechať pre Obec Makov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 53/2014 bolo prijaté.
Ďalší návrh uznesenia, predložený p. Jozefom Pavlíkom, poslancom OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
odročenie návrhu na odstránenie drevenej veže so sirénou z budovy hasičskej zbrojnice súp. č.
247. V prípade odpredaja hasičskej zbrojnice súp. č. 247 bude nový vlastník o havarijnom
stave veže zo strany Obce Makov upozornený, odstránenie veže si bude riešiť nový vlastník.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 54/2014 bolo prijaté.
F/ Návrh na úpravu skladov pod Grapami na garážovanie obecnej techniky –
majetkoprávne vysporiadanie
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Makov má vo svojom
majetku dva plechové sklady v miestnej časti Makov – pod Grapami, ktoré sú priamo
napojené na miestnu komunikáciu Grapy.
Uvedené sklady sú zaradené v majetku Obce Makov a boli postavené v roku 1989.
Pravdepodobne celé, alebo svojou časťou stoja na nevysporiadaných pozemkoch a je potrebné
tieto stavby zlegalizovať.
Presný rozsah zásahu do súkromných pozemkov preukáže až geometrický plán.
Obec Makov v prípade majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a legalizáciou uvedených
skladov, ktoré sú postavené od roku 1989, získa oficiálne skladovacie a garážovacie priestory
na parkovanie obecnej techniky.
Uvedené stavby je potrebné legalizovať, pozemky majetkoprávne vysporiadať a môžu slúžiť
bez problémov pre potreby Obce Makov tak, ako doposiaľ. Stoja pravdepodobne nasledovne:
- väčší sklad na pozemku CKN 1480/3, Lesný pozemok, výmera 8371 m2, vlastník LESTA- TROJAČKA S.R.O., Trojačka č.60, 023 56 Makov v 1/1
- menší sklad na pozemku EKN 637/1, Trvalé trávne porasty, výmera 20566 m2 - celkom 61
spoluvlastníkov.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8 F:
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – navrhuje pri vysporiadaní odkúpiť okolo skladov viac m2 ,
aby bol aj dostatočný prístup k skladom, je to blízko obecného úradu, pre obec je to vhodné
miesto.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – taktiež navrhuje vysporiadať väčšiu rozlohu, je to
účelné, miesto vhodné pre potreby obce, v tomto vidí väčší zmysel. A ak už riešime
majetkoprávne vysporiadanie, riešme celý úsek popod celé Grapy, do budúcna by to bolo
vhodné miesto aj ako pešia zóna pre mamičky s kočíkmi.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – ak to bude možné, treba získať pozemok v čo najväčšej miere
ako sa dá vysporiadať.
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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: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod plechovými skladmi v miestnej časti Makov pod
Grapami a ich legalizáciu v zmysle §88, písm. a), zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, vrátane vytýčenia komunikácie a všetkých súvisiacich
pozemkov budúceho odpočinkového miesta pod Grapami.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 55/2014 bolo prijaté.
G/ Schválenie odpredaja pozemku CKN 3150/12 v miestnej časti Makov – Kopanice nad
Uríkom
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
OZ v Makove na svojom zasadnutí dňa 4.7.2011 prijalo uznesenie č. 82/2011, ktorým
schválilo odpredaj stavebných pozemkov v lokalite Makov- Kopanice nad Uríkom na základe
geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011 firmy GEOMA –Ing. Vladimír Janík ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ku dnešnému dňu bol z celkového počtu 10 pozemkov odpredaný iba jeden – žiadateľovi p.
R. Trebulovi uznesením č. 85/2011 zo dňa 26.7.2011.
Obec Makov eviduje jedinú žiadosť o kúpu pozemku v uvedenej lokalite - od p. Lukáša
Klanducha, bytom Makov-Kopanice č. 250.
Cena za odpredaj pozemku bola obecným zastupiteľstvom schválená vo výške 3,5 €/1 m2
V zmluve bude zakotvené prednostné právo Obce Makov odkúpenia pozemku naspäť, ak na
uvedenom pozemku stavbu nezrealizuje do 5 rokov. Takto to bolo schválené v roku 2011.
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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
s ch v a ľ u j e
p. Lukášovi Klanduchovi, bytom Kopanice č. 250, 023 56 Makov, na základe jeho žiadosti zo
dňa 21.04.2014 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj pozemku CKN
3150/12 trvalé trávne porasty o výmere 879 m2 za celkovú sumu 3 076,50 €.
Kupujúci bude znášať náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a zaplatenie poplatku za
vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti.
Spôsob odpredaja stavebných pozemkov v lokalite Makov – Kopanice nad Uríkom na základe
geometrického plánu č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011 firmy GEOMA –Ing. Vladimír Janík, a to
pozemkov: CKN 3150/14 trvalé trávne porasty o výmere 928 m2
CKN 3150/13 trvalé trávne porasty o výmere 727 m2
CKN 3150/11 trvalé trávne porasty o výmere 798 m2
CKN 3150/8 trvalé trávne porasty o výmere 623 m2
CKN 3150/9 trvalé trávne porasty o výmere 598 m2
CKN 3150/10 trvalé trávne porasty o výmere 686 m2
CKN 3150/12 trvalé trávne porasty o výmere 879 m2
CKN 3150/5 trvalé trávne porasty o výmere 763 m2
CKN 3150/6 trvalé trávne porasty o výmere 715 m2
CKN 3150/7 trvalé trávne porasty o výmere 1106 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením č. 82/2011, bod B zo
dňa 04.07.2011
Uznesením č. 82/2011, bod C zo dňa 04.07.2011 bol schválený nasledovný dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
Tieto pozemky budú pridelené žiadateľom o výstavbu rodinných domov a rekreačných chát,
prednostne občanom, ktorí pochádzajú z lokality Makov – Kopanice, za účelom podpory
osídlenia lokality Makov – Kopanice, za cenu 3,5 €/1 m2 .
Prednosť výberu pozemku bude mať žiadateľ o výstavbu rodinného domu.
Obec Makov prispeje každému kupujúcemu, ktorý bude v tejto lokalite stavať rodinný dom,
má minimálne 1 dieťa vo veku do 10 rokov a zaviaže sa, že ho bude užívať ako rodinný dom
s trvalým pobytom minimálne 10 rokov od dátumu kolaudácie, sumou 5 000 € na výstavbu
inžinierskych sietí.
Obec Makov nebude žiadnemu zo stavebníkov rekreačnej chaty prispievať na výstavbu
inžinierskych sietí.
Nemusia byť dodržané podmienky vydaného územného rozhodnutia Mesta Turzovka pod č. j.
Výst-6-TA-Ma-675/2011-Kb-Jt zo dňa 16. 05. 2011.
Stavby rodinných domov, rekreačných chát a inžinierskych sietí musia byť skolaudované do 5
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vkladu do katastra nehnuteľností o odpredaji
vyššie uvedených pozemkov.
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V prípade, že stavebník neskolauduje nehnuteľnosť do 5-tich rokov, Obec Makov si môže
uplatniť právo prednostnej kúpy na spätné odkúpenie pozemku.
Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na jeden pozemok.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 56/2014 bolo prijaté.

9. INFORMÁCIA O STAVBE „MAKOV 1/18 – PRIEŤAH“
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval poslancov, že sa Obec Makov viackrát snažila
svojimi žiadosťami poukázať na zlý technický stav vozovky medzinárodnej cesty I/18, ktoré
adresovala na rôzne inštitúcie prakticky od roku 2008. Na ich základe bola v roku 2009
zaradená do investičného plánu SSC stavba „I/18 Makov –prieťah“.
Keďže do dnešného dňa sa žiadnym spôsobom na stavbe nezačalo konať, pričom
v investičnom pláne je začiatok realizácie naplánovaný na rok 20016, Obce Makov zaslala
dňa 12.02.2014 žiadosť Ing. Jánovi Počiatkovi – ministrovi na MDVRR SR ohľadom
zabezpečenia realizácie stavby „I/18 Makov - prieťah“ .
Dňa 10.04.2014 bola Obci Makov doručená odpoveď, v ktorej ministerstvo dopravy dáva na
vedomie, že v súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje projekt „Modernizácia vybraných
úsekov ciest 1. triedy“. Financovanie tohto projektu je plánované z európskych fondov
(operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020). Súčasťou tohto projektu je aj
stavba „I/18 Makov – prieťah“. V priebehu budúceho roka Slovenská správa ciest plánuje
obstarávať projektovú dokumentáciu na stavbu, predpokladané termíny realizácie stavby sú
stanovené na roky 2016-2018. Avšak skutočný termín realizácie stavby je závislý od postupu
prípravy projektovej dokumentácie, majetkoprávneho vysporiadania a vydania potrebných
rozhodnutí a povolení.
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: 5

24

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informáciu o stavbe „Makov I/18 – prieťah“, v rozsahu odpovede Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, danej listom č. 10343/2014/C211-SCDPK/14670-M zo
dňa 05.03.2014.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 57/2014 bolo prijaté.
10. INFORMÁCIA O UKONČENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANIACH
ZA 1. Q 2014
O ukončených verejných obstarávaniach za prvý štvrťrok 2014 informoval Ing. Marián
Masnica, starosta obce.
Obec Makov zrealizovala za 1. štvrťrok 2014 celkovo 8 prieskumov trhu podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu, ktorou sa určujú podrobnosti
o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočňovanie stavebných prác a na
poskytovanie služby v podmienkach Obce Makov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňa 9.4.2014 Obec Makov rozposlala výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie
a montáž skrinkovej zostavy a kuchynskej linky v zasadačke OÚ všetkým známym
podnikateľským subjektom v obci Makov. V termíne do 22.4.2014 nikto z oslovených
nepredložil cenovú ponuku a z uvedeného dôvodu bude vyhlásený opakovaný prieskum trhu.
Okrem uvedených zákaziek bolo dňa 17.04.2014 vyhodnotené verejné obstarávanie na stavbu
„Rekonštrukcia chodníka v obci Makov – II. etapa“ víťazom verejného obstarávania sa stala
spoločnosť STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou s celkovou cenou za dielo 31 943,10 € s DPH.
Rozpočtované náklady na stavbu predstavovali čiastku 55 200 € s DPH. V súčasnej dobe
plynie lehota pre víťazného uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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Taktiež toho času bolo ukončené verejné obstarávanie firmou Vodohospodár Makov spol.s
r.o. na projekt „Výstavba protipožiarnej lesnej cesty Buková“ a „Obnovu lesa na
lesopestevnú činnosť“.
Celkový prehľad o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q/2014 :
Predmet zákazky

Hodnota zákazky
v € s DPH

Identifikácia
víťazného uchádzača

Tonery do kopírok a tlačiarní

1 240,40 €

OFFICE DEPOT, s.r.o.,
Drobného 27,
841 02 Bratislava

Zabezpečenie prepravy futbalistov
miestneho futbalového klubu - ŠK
Javorník Makov na zápasy mimo obec
Makov.

30- miestny autobus
- Cena za 1 km - 1, 14 € s
DPH
- Cena za 1 hod. čakania –
6, 00 € s DPH
43 miestny autobus
- Cena za 1 km cesty - 1, 32
€ s DPH
- Cena za 1 hod. čakania –
6, 00 € s DPH

SKYLINES, s.r.o., Čiarne
239, 023 13 Čierne pri Čadci

3 120 € s DPH

ARCHEKTA, s.r.o., 17.
novembra 2868, 022 01 Čadca

Architektonické služby, inžinierske

služby a komplexné inžinierske
služby – projektové práce pre
vypracovanie realizačného projektu
stavby s názvom „Polyfunkčný
objekt s rozhľadňou“
Kosenie trávnatej hracej plochy
futbalového ihriska ŠK Javorník
Makov
Ošetrenie trávnatej hracej plochy
futbalového ihriska ŠK Javorník
Makov

69,80 € s DPH/ 1 kosenie

Jozef Pavlík, Makov – Potok
č. 1, 023 56 Makov

4 260 € s DPH

Jozef Pavlík, Makov – Potok
č. 1, 023 56 Makov

Inžinierske práce - stavebný dozor –
„Rekonštrukcia chodníka v obci
Makov – 1. etapa“

360 € s DPH

Inžiniering MH, s.r.o., Hatné
197, 018 02 Dolná Maríková

„Modernizácia verejného osvetlenia
na vetve – IBV za Škorňom –
výmena svetelných zdrojov“
Inžinierske práce - stavebný dozor
–„Polyfunkčný objekt Makov č. 17-

3 288 € s DPH

840 € s DPH

prístavba prístrešku“
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EMPEMONT Slovakia, s.r.o.,
Bôrik 7/A
811 02 Bratislava
Inžiniering MH, s.r.o., Hatné
197, 018 02 Dolná Maríková

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informáciu o ukončených verejných obstarávaniach Obcou Makov za 1. Q 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 58/2014 bolo prijaté.
11. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MAKOV O KONTROLNEJ
ČINNOSTI ZA OBDOBIE JANUÁR 2014 – MAREC 2014
O výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. Q 2014 informovala prítomných poslancov OZ
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka Obce Makov.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 bola v mesiaci január 2014 vykonaná
následná finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou
v Obci Makov, účtovanie pokladničných dokladov do rozpočtového účtovníctva, vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly, inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti v zmysle
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za II. polrok 2013.
V druhej polovici mesiaca februára a v marci bola vykonaná následná finančná kontrola na
Obecnom úrade v Makove pri dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov, kontrola postupu zadávania podprahových zákaziek s nízkymi
hodnotami a jednoduchých zákaziek za rok 2013.
Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt postupoval pri realizácii
procesu verejného obstarávania v súlade s postupmi verejného obstarávania, a či obstarávateľ
dodržiaval zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými
prostriedkami.
Kontrolou neboli zistené vážne nedostatky, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce tvorí prílohu zápisnice.
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov, p. Eleny Trebulovej,
za mesiac január, február, marec 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 59/2014 bolo prijaté.
12. URČENIE PLATU STAROSTOVI OBCE
K bodu spracovala a predložila písomný materiál Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu
obce.
Na platové pomery starostu obce sa vzťahuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
V roku 2013 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve sumu
824 €.
Starosta obce Makov je zaradený do 3. platovej skupiny, podľa § 4, ods. 1, kde mu prináleží
1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy.
Pracovný úväzok starostu obce Makov predstavuje 90%.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu raz ročne prerokuje. Obecné zastupiteľstvo môže plat
svojim rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Starostovi obce a primátorovi mesta nemôže byť
udelená žiadna odmena.
Doposiaľ mal starosta obce na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Makove
likvidovanú mzdu nasledovne:
- priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012:
805 € x 1,98 = 1 593,90 € x 0,90 = 1 434,51 € zvýšený o 11,1 % = 1 594 €.
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Keďže sa jedná o platové náležitosti starostu obce a Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa obce,
nie je na rokovaní prítomná, starosta obce, Ing. Marián Matnica požiadal o vedenie rokovania
daného bodu programu Mgr. Evu Ježíkovú, bez jeho prítomnosti.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ vyzvala prítomných poslancov OZ k diskusii k tomuto
bodu programu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto dala hlasovať o návrhu predloženého
uznesenia bez výhrad.
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
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.01.2014 plat starostu Obce Makov, ktorý je súčinnom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 2013, čo predstavuje 824 €, násobku
podľa § 4, ods. 1 platovej skupiny 3, ktorý predstavuje 1,98 a rozsahu pracovného úväzku,
ktorý predstavuje 0,9.
Tento plat je rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvýšený o 11,1 %.
Vo finančnom vyjadrení uvedený plat predstavuje 824 € x 1,98 x 0,90 =1 469,-- €, pri zvýšení
11,1 % tento plat predstavuje 1.632-- €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 60/2014 bolo prijaté.
13. RÔZNE- PROGRAM PETRO-PAVLOVSKÝCH HDOOV 2014
S návrhom programu tohtoročných hodov oboznámila poslancov OZ p. Helena Pajerová,
kultúrna pracovníčka obce.
Dňa 30.1. 2014 bolo Obecným zastupiteľstvom v Makove schválené zapojenie sa do
kultúrnej spolupráce obce Makov a rakúskej obce Reinsberg.
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Prvý termín na uskutočnenie výmenných kultúrnych stretnutí bol dohodnutý od 27.6 29.6.2014, kedy sa v našej obci konajú tradičné Petro - Pavlovské hody . Privítame u nás
zástupcov obce Reinsberg a dychovú hudbu Musikverein Reinsberg.
Druhý termín je 22.8- 24.8.2014 v Reinsbergu, kde prebieha festival Reinsberg Nächten , na
ktorom dostanú príležitosť prezentovať kysuckú kultúru a zvyklosti naše folklórne skupiny,
hudobníci a remeselníci.
Program Petro-Pavlovských hodov v Makove v dňoch 27.6 - 29.6 2014:
PIATOK 27.6.2014
18,00 hod. Privítanie zástupcov obce Reisnberg na OÚ v Makove
Folklórny večer FS LIPTOV
SOBOTA 28.6.2014
Deň farnosti a Obce Makov - Makov/sk/ý deň spojený s jedlom , hudbou a makom
/program bude prebiehať na námestí pred OÚ , v prípade nepriaznivého počasia v DK/
10,30 hod.

11,45 hod.

12,00 hod.
12,30 hod.
13,00 hod.
13,30 hod.
14.00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

Sv. omša venovaná farnosti a obci Makov za účasti hostí z Reinsbergu a
dychovej hudby / po sv. omši pochod - marš dychovej hudby
Musikverein Reinsbrg k OÚ /
Slávnostný príhovor starostu obce a privítanie zástupcov partnerskej
obce Reinsberg, a ostatných hostí, otvorenie výstavy "MAK NÁŠ
KAŽDODENNÝ"
FS Makovníček
Rozprávka o Makovom mužíčkovi / pre deti/ divadelné zoskupenie
KAPOR NA SCÉNE
Prezentácia maku z Jarnej p. Čechovičová
FS Makovský prameň, makovský harmonikári
Recept na ťahanú štrúdlu z Jarnej
FS Makovanka , makovský harmonikár
Dychová hudba Musikverein Reinsberg - voľná zábava

Počas celého programu bude prebiehať varenie a ochutnávka jedál z maku / koláče, rezance,
šúľance, pirohy, frgále, melence, slané pečivo s makom, zmrzlina a nápoje s makom, guláš,
grilované mäso atď., pre deti bude k dispozícii skákací hrad.
Jedlá sa budú predávať za symbolickú sumu 0,50 - 1€
Občerstvenie bude zabezpečené j reštauračnými zariadeniami a podnikateľskými subjektami
v obci.
V Zasadačke OU bude počas hodov nainštalovaná výstava p. Čechovičovej a detských prác
/ZŠ Makov, DD Bytča, Horný Kelčov / na tému "Mak náš každodenný"
Pre účastníkov počas soboty aj nedele bude postavený stánok s makovými výrobkami pani
G.Ćechovičovej z Jarnej. Deťom z MŠ a ZŠ budú rozdané lístky na makovú zmrzlinu,
kofolu a skákací hrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEDEĽA 29.6.2014
7,15, 8,45,
10,30 hod.
Sv. omše
7,15 hod.
Hodový jarmok
10,00 hod.
Slávnostný pochod dychovej hudby Musikverein Reinsberg obcou
/od OÚ ku kostolu sv. Petra a Pavla - účasť na sv. omši /
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12,00 hod.
13,00 hod.

Koncert kapely KYSUCKÁ MUZIKA / pódium pred OÚ/
Rozlúčka s hosťami z Reinsbergu, záverečný marš.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – všimol si, že v programe hodov nie je zakomponovaný
každoročný turnaj v minifutbale. Mohol by sa uskutočniť napr. v piatok, resp. v nedeľu
v podvečer.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – keďže ľudia majú o tento turnaj záujem, uvažuje, že by
sa turnaj konal buď o týždeň skôr alebo o týždeň neskôr, resp. turnaj
by prebehol skôr a počas hodov by sa do programu mohol vsunúť ešte
finálový zápas. Nedá sa to však tento rok zrealizovať ako po
predchádzajúce roky, nakoľko turnaj zaberie dosť času a tohtoročný
hodový program máme naplánovaný iný, hlavne z dôvodu vyplnenia
času návšteve z rakúskej obce Reinsberg.)
Zároveň navrhuje zadať niekomu, aby varil a predával výrobky a jedlá počas celého dňa, od
rána do večera, s tým, že mu bude aj zaplatené. Nebolo by vhodné, aby došlo k situácii, že by
bolo nedostatok jedla.
p. Helena Pajerová, úsek kultúry – obec sa zapojila, okrem iného, aj v rámci SPP s projektom
na Makov/ský deň a cez Ministerstvo kultúry SR na cezhraničné stretnutie s rakúskou obcou
Reinsberg. Je ešte vyhlásená jedna výzva na zapojenie sa s projektom, s možnosťou získať až
3 000 €, termín podania žiadosti je do 15.05.2014. Aj do tohto projektu sa zapojí, nie je však
isté, že budeme úspešní.
Taktiež už oslovila partnerskú obec Hutisko – Solanec, ktorí nám počas hodov zapožičajú
nadstrešené pódium , ako aj jednotné stánky.
Tiež privíta aj z radu poslancov každú pripomienku a dobrý nápad.
Ak sa tohtoročné hody osvedčia, hodová sobota by vždy mohla byť „maková“, mohlo by sa to
stať v obci tradíciou.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
program Petro - Pavlovských hodov 2014 v Makove, konajúcich sa v dňoch 27.06.2014 –
29.06.2014.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 61/2014 bolo prijaté.

14. DISKUSIA
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – v osade Greuše si nový vlastník nehnuteľnosti postavil
betónový múr, vysoký cca 2-3 metre, predtým tam bol starý múrik, ktorý zbúral a kamene
hodil na cestu. Žiada zistiť, či stavbu zrealizoval legálne.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – za pozemky obec nezodpovedá, ale za stavby áno.
Niektorí občania sa dostávajú do problémov, keď
realizujú stavby bez stavebného povolenia, tým pádom
sa stavba nedostane do evidencie stavieb, ani do
katastra nehnuteľností. Ako starosta nemá záujem ľudí
pokutovať, no treba postupovať legálne. Stavebné
konanie je proces, na základe ktorého sa vlastne aj
susedia ako účastníci konania dozvedia, že sa ide niečo
realizovať. Samozrejme danú stavbu v osade Greguše
prešetrí.)
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – dáva do pozornosti milú akciu, ktorá sa poriada dňa
12.07.2014 v lesníckom skanzeme vo Vydrove v časti Čierneho Balogu – Deň stromu. Ide
o pomerne veľkú akciu, za účasti prezidenta a ministrov. Pri tejto príležitosti je každoročne
vyhlásený určitý strom ako strom roka a pre tento rok 2014 je stromom roka vyhlásený brest.
Keďže v obci máme aj my unikátny strom brest u Papaji, máme ho aj v erbe, mohli by sme sa
aj my na uvedenej akcii nejako pripomenúť a prezentovať tam našu obec. Naozaj ide o peknú
akciu, v skanzeme sa uskutočňujú rôzne ukážky z oboru lesníctva, je tam okrem iného
symbolický cintorín s menami lesných pracovníkov, ktorí zahynuli pri práci v lesoch.
Ďalej sa poslanec OZ, Ing. Stanislav Lučan, zaujímal, ako ďaleko je obec so systémom
dorozumievania sa, s miestnym rozhlasom.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – ide sa začať s realizáciou verejného obstarávania na
miestny rozhlas, signál sa bude posielať na Bukovú
a odtiaľ sa bude šíriť do obce. Finančné prostriedky na
dané dielo sú v rozpočte schválené.)
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – na ihrisku máme kompostovisko, z neho už je hnojisko, treba
to vyviezť a vyčistiť vysokotlakovým čističom. Chodia tam ľudia na futbalové zápasy aj
z iných regiónov, mali by sme to mať kultúrnejšie.
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Taktiež treba naviezť štrk od multifunkčného ihriska k futbalovému ihrisku, je tam bahno, ľudia
už prechádzajú cez ihrisko. A poza budovu bytového domu súp. č. 17 treba osadiť obrubníky
a takisto vysypať štrk a zabezpečiť tam zelenú plochu pri potôčiku.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – v pondelok, keď bola búrka, na CHP smerom od Kysučného
cez most všetko posplavovalo pred našu budovu, pred mostom treba urobiť odrážku.
Ďalej podotýka, že je potrebné povyspravovať cesty do osád, niekde sú po cestách veľké výtlky.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – má poznatky od mamičiek, ktoré sa sťažujú na prístup na
poštu. Keď chcú ísť na poštu, musia nechať kočík s dieťatkom vonku, je to nebezpečné. Treba
toto nejakým spôsobom vyriešiť.
(Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – ak sa to bude riešiť, musí to byť každopádne bezpečné, malo
by sa to zadať nejakej certifikovanej firme.)
(p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – náklady na rekonštrukciu bezbariérového prístupu by mala
hradiť aj Slovenská pošta, a.s.)
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
žiada
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, riešiť prístup pre mamičky s kočíkom a bezbariérový
prístup na poštu z dôvodu množiacich sa sťažností občanov k prístupu na poštu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rudolf Greguš,
Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Stanislav Lučan,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 62/2014 bolo prijaté.
15. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložila
a prečítala k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Mgr. Eva Ježíková,
poslankyňa OZ a členka návrhovej komisie.
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Uznesenia boli schválené pod číslom 43–62/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
16. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi

poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 12.30 hod.

Ing. Marián Masnica
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Stanislav Lučan, poslanec

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

Martin Pavlík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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