ZÁPISNICA
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 17. apríla 2013
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Obecná kontrolórka:
Ostatní prítomní:

Neprítomní:

Ing. Marián Masnica
Ing. Alena Šupčíková
Rastislav Gajdoš
Rastislav Hunčík
Mgr. Eva Ježíková
Jozef Pavlík
Martin Pavlík
Rudolf Skukálek
Elena Trebulová
František Chuděj, zamestnanec OÚ
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZSˇ
Stanislava Gregušová
Mgr. Ján Gašparík, neospravedlnený
Ing. Stanislav Lučan, neospravedlnený

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 7 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:
- Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov firmou Reality SKp. Grežďom
- Žiadosť firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. o prenájom prístrešku pre dobytok č.
141 na vývoznej časti CHP Makov
- Vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov-Čierne-Belone z E stavu do C stavu
katastra nehnuteľností
- Preúčtovanie kapitalizácie zostávajúcej časti pôžičky firmy Vodohospodár Makov
spol.s r.o.
- Návrh na úpravu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie
- Žiadosť Mesta Vsetín o majetkoprávne vysporiadanie plakety partizána a Pamätníka
bojovníkov I. Čs. brigády Jána Žišku
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2013
Zároveň starosta obce stiahol z dnešného rokovania bod programu „Návrh na I. úpravu
rozpočtu Obce Makov pre rok 2013“, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky –
úprava rozpočtu nebola Ing. Valičkovou v lehote zverejnená.
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Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov firmou Reality SKp. Grežďom
B/ Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov firmou APS, s.r.o.,
Mořkov
C/ Schválenie prenájmov žiadateľom o priestory bývalého CHP Makov
D/ Žiadosť firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. o prenájom prístrešku pre dobytok
č. 141 na vývoznej časti CHP Makov
E/ Plnenie uznesenia OZ č. 98/2013, bod B – majetkoprávne vysporiadanie pozemku
EKN 5101/1 a miestnej komunikácie MD 2018 (od p. Čičku po p. Pisaríka)
F Schválenie odpredaja pozemkov (CKN 3695/1, CKN 3695/2) v časti Kopanice –
u Jandali p. Anne Škulavíkovej, rod. Gabrišovej, bytom Makov – Kopanice 232
G Vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov-Čierne-Belone z E stavu do C stavu
katastra nehnuteľností
5. Plnenie uznesenia OZ č. 31/2013, bod C a D – predloženie inventarizácie majetku ZŠ
za posledných 5 rokov a výsledkov verejného obstarávania o nákupoch za rok 2012
6. Rekonštrukcia cintorína v obci Makov – priebežná správa o realizácii diela v roku 2012
a návrh pre rok 2013
7. Schválenie účtovnej závierky firmy Vodohospodár Makov spol. s r.o. za rok 2012
8. Preúčtovanie kapitalizácie zostávajúcej časti pôžičky firmy Vodohospodár Makov
spol.s r.o.
9. Návrh na úpravu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2013
11. Rôzne
- Žiadosť Mesta Vsetín o majetkoprávne vysporiadanie plakety partizána a Pamätníka
bojovníkov I. Čs. brigády Jána Žišku
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena
Šupčíková, zástupca starostu.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
p. Jozefa Pavlíka a p. Martina Pavlíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Brezinovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 04. 2013:
- p. Rastislav Hunčíka, poslanca obecného zastupiteľstva
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva .
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 54/2013 bolo prijaté.
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 60/2012, bod B – úloha v plnení, pozemky v k.ú. Makov, časť Čierne budú
majetkoprávne vysporiadané do konca kolaudácie stavby,
ide o dlhodobú úlohu
- uznesenie č. 75/2012, bod D – bytový dom v školskom areáli sa tento rok stavať nebude,
nakoľko p. Stanislav Škorňa vzniesol voči výstavbe námietku
a stavebné povolenie nenadobudlo k dátumu podania žiadosti
právoplatnosť. Prieskum, či by bol záujem
postaviť bytový dom do súkromného vlastníctva, sa však
vykoná.
- uznesenie č. 98/2012, bod B – úloha v plnení, ide o dlhodobú úlohu, vysporiadanie
z E stavu do C stavu pozemku EKN 5101/1
a majetkoprávne dovysporiadanie miestnej komunikácie
MD 2018 sa postupne realizuje.
- uznesenie č. 158/2012, bod C – úloha v plnení, finančná inventarizácia daňových
pohľadávok bude v rámci dnešného programu OZ,
pohľadávky z obchodného styku budú predložené nabudúce.
- uznesenie č. 183/2012 – úloha v plnení, aktuálna účelová mapa pozemkov v intraviláne bude
vyhotovená
- uznesenie č. 186/2012, bod B – dlhodobá úloha , v príprave založenia obecného
pozemkového spoločenstva sa pokračuje.
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- uznesenie č. 187/2012 – úloha v plnení, ide o dlhodobú úlohu, potrebná dokumentácia
k využitiu pozemku na Vodárenskej ulici pre účely bývania bude
vyhotovená
- uznesenie č. 17/2013 – úloha v plnení , na konkrétnom zámere vybudovania rozhľadne
v obci sa pracuje
- uznesenie č. 26/2013, bod B – úloha trvá, akruálne účtovníctvo u osobných nákladov Obce
Makov bude zabezpečené. Vzhľadom na prechod na uvedené
účtovníctvo, bude však v tomto roku v rozpočte Obce Makov
zohľadnených 13 mesiacov.
- uznesenie č. 31/2013, bod B – úloha splnená, viazanie Základnej škole Makov, rozp. org.
z prevádzkových prostriedkov sumu vo výške 10 000 € na
údržbu školských budov a zariadení bolo zabezpečené
rozpočtovým opatrením
- uznesenie č. 31/2013, bod C – úloha splnená, inventarizácia majetku za posledných 5
rokov predložená a je zahrnutá v dnešnom programe OZ
- uznesenie č. 31/2013, bod D – úloha splnená, výsledky verejného obstarávania
o nákupoch za rok 2012 predložené, bude prerokované na
dnešnom OZ
- uznesenie č. 39/2013, bod B – úloha trvá, ide o dlhodobú úlohu, systémový koncepčný
materiál v oblasti zamestnanosti v obci Makov bude
spracovaný v priebehu roka 2013
- uznesenie č. 47/2013, bod D – úloha v plnení, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove
súp. č. 134 (bývalá dovozná časť Cestného hraničného
priechodu Makov) na zriadenie informačnej kancelárie boli
zatiaľ ponúknuté ústne
- uznesenie č. 52/2013, bod B – úloha v plnení, žiadosť, vrátane potrebných príloh,
k vyjadreniu sa k navrhovanej kandidátke do funkcie
prísediaceho predsedom Okresného súdu v Čadci na funkčné
obdobie v rokoch 2014 – 2017 bude zaslaná po obdržaní
výpisu z registra trestov p. Anny Kubincovej
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 navedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 55/2013 bolo prijaté.

4.

Nakladanie s majetkom obce:

A/ Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov firmou Reality
SK- p. Grežďom
Ing. Marián Masnica, starosta obce poslancov OZ informoval o záujme p. Grežďa z firmy
Reality SK odkúpiť určité priestory bývalej vývoznej časti CHP.
Materiál nebol vopred predložený, nakoľko sa p. Grežďo ozval až v pondelok popoludní.
Nakoľko je na rokovaní prítomný, vyzval ho na prezentáciu svojho zámeru.
p. Grežďo – zastupuje firmu Reality SK a má záujem o kúpu celej pravej strany CHP smerom
do ČR.
Zámerom je vytvárať pracovné miesta. Podobný priemyselný park má vytvorený v Krásne
nad Kysucou. V poslednom období venovali úsilie dotiahnuť investorov, podarilo sa im to
a je ich viac, ako predpokladali. Bola by škoda neumožniť im investície, z toho dôvodu
prejavili záujem odkúpiť priestory v bývalom CHP, aby sa vytvoril priemyselný park
i v Makove.
V Krásne nad Kysucou už majú viacerých investorov, niektorí rokujú ešte s Úradom vlády SR
o 10 – ročných daňových prázdninách.
Prioritou je vrátanie do regiónu viac možností zamestnania, aby občania nemuseli odchádzať
za prácou ďaleko. Preto chcú vytvárať takéto priemyselné parky v menších mestách
a obciach. Obec Makov má dobrú polohu, infraštruktúru, nevie, ako je to u nás
s nezamestnanosťou, každopádne investori vytvoria pracovné miesta a naši nezamestnaní
občania budú mať príležitosť zamestnať sa.
Priestory chcú kúpiť ako developér a tie následne odpredať investorom.
Za celú pravú vývoznú stranu ponúka sumu 100 000 €.
Jedinou podmienkou je, aby výstavba priemyselného parku bola zahrnutá v Územnom pláne
obce Makov.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – chce vedieť, či majú záujem o celú
vývoznú časť, resp. by boli ochotní na tejto strane strpieť aj iného investora, či by sa vedeli
dohodnúť aj s iným investorom. Majú už konkrétny návrh na využitie administratívnej
budovy?
(p. Grežďo – v tejto chvíli sa nevie vyjadriť, či by mohli susediť s iným investorom, najskôr
by musel dať spraviť aspoň jednoduchú štúdiu.
Pri výstavbe musí byť dodržané aj ochranné
pásmo a pod. Čo sa týka administratívnej
budovy, tú by využili na kancelárske priestory.)
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – nakoľko ročné náklady sú pre Obec Makov vysoké, ponúkajú
im odpredaj celého komplexu, nemali by záujem o celý komplex za prijateľnú cenu?
(p. Grežďo – momentálne nie je vo fáze, aby mali záujem aj o ľavú dovoznú stranu)
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – koľko ľudí by dokázali zamestnať, či by boli uprednostnení
občania z Makova a v akej výrobe?
(p. Grežďo – zamestnať by sa postupne mohlo 50 – 80 ľudí. Išlo by hlavne o automobilový
priemysel pre KIU. Samozrejme domáci ľudia by
mali určite prednosť, je to logické.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – bolo by možné písomne sa zaviazať, že tam budú
vytvorené pracovné miesta? Pre mňa je prioritou vytvorenie pracovných miest.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – to, čo je dnes na papieri, to sa môže
zmeniť o krátky čas )
Zároveň žiadala odpoveď na otázku, koľko času potrebuje p. Grežďo na to, aby nám dal
vedieť, či by mal záujem odkúpiť zostatok z tej pravej strany – to znamená, že by tam mohol
akceptovať aj iného záujemcu, ktorý by kúpil napr. budovu, o ktorú on nemá záujem.
(p. Grežďo - do mesiaca by dal vedieť svoje rozhodnutie, dal by spracovať štúdiu a potom sa
rozhodne)
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
B/ Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov firmou APS, s.r.o.,
Mořkov
Obec Makov opätovne kontaktovala aj záujemcu o kúpu budovy garáží a priľahlého
parkoviska za účelom výstavby výrobnej haly spoločnosť APS, s.r.o., ktorá v roku 2011 od
prezentovala svoj zámer Obecnému zastupiteľstvu v Makove. Ing. Petr Beránek – zástupca
APS, s.r.o. potvrdil aj naďalej záujem o kúpu uvedených nehnuteľností za tých istých
podmienok, ktoré ponúkali v roku 2011, t.j. 30 000 € za budovu garáží a 5 € / 1 m2 pozemku.
Celkovo sa jedná o 286 m2 pozemku pod garážou + 960 m2 parkovisko pre osobné autá =
1 246 m2 * 5 € = 6 230 € za pozemky.
Hodnota podľa znaleckého posudku: garáž + náhradný zdroj – 62 338,57 €
pozemok 2238/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 – 240,24 €
pozemok 2238/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 960 m2 – 806,40 €
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parkoviská pre osobné autá – vývoz – 14 451,03 €
SPOLU : 77 836,24 €
Ponuka APS, s.r.o. spolu: 36 230, t.j. 46,5 % znaleckej hodnoty
Uvedená ponuka spĺňa aj požiadavku neúspešnej verejnej obchodnej súťaže na odpredaj, kde
bola stanovená minimálna cena ako 45 % ceny podľa znaleckého posudku.
Spoločnosť APS, s.r.o. má záujem postaviť výrobnú halu zameranú na kovovýrobu
s odhadovaným počtom zamestnancov v prvej fáze 10-20 ľudí , pričom počítajú o zvýšení
počtu zamestnancov na celkový počet cca 30, s platovými podmienkami cca 4 - 5 €
v závislosti od skúseností a zaradenia.
Spoločnosť APS, s.r.o., by chcela kúpiť aj časť pozemku CKN 2238/9 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7509 m2 – trávnatá plocha okolo parkoviska a CKN 2238/35 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 8732 m2 – asfaltová plocha smerom ku medzinárodnej ceste za
účelom rozšírenia výroby o ďalšiu halu za cenu 5 €/1m2.
Ing. Petr Beránek, zástupca firmy APS s.r.o. konštatuje, že majú stále záujem o kúpu daných
nehnuteľností, za rovnakých podmienok, ako prezentoval na zasadnutí obecného
zastupiteľstva pred cca rokom. Ich cieľom je vybudovať strojárenskú firmu, ktorá by
zamestnala cca 20 ľudí v profesiách, ako napr. sústružníkov, frézarov, zváračov a pod.
Od poslednej prezentácie rozšírili výrobu v Českej republike, tento rok budú rozširovať firmu
o 1/3 v Mořkove, takisto zakúpili fabriku na hraniciach Nemecka – Švajčiarska namiesto
závodu, ktorý chceli postaviť v Makove. Svoju firmu neustále rozširujú.
V prípade kúpy nehnuteľností, sú schopní halu postaviť do 1 roka a do 2-3 rokov môžu začať
ľudí zamestnávať.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – ponuka zo strany firmy APS s.r.o. je jediným reálnym
zámerom investora, ktorý má naozaj reálny záujem o výstavbu, o zamestnávanie ľudí.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – zaujíma sa, či pri prípadnej výstavbe haly
budú využívať dodávateľské stavebné firmy, resp. by mohli byť pri výstavbe nápomocné naše
firmy. Zároveň sa pýta, či na Slovensku majú svoju firmu a ak by sa im predaj schválil, v alej
právnej forme by firma figurovala.
(Ing. Petr Beránek, APS s.r.o. – ak by firmy z obce, resp. z blízkeho okolia boli vhodné
a spĺňali kritéria, nie je problém s nimi spolupracovať.
K ďalšej časti otázky uvádza, že na Slovensku zatiaľ pobočku
nemajú, zriadili by dcérsku spoločnosť ako samostatný
podnikateľský subjekt – spol. s r.o.)
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – cestný hraničný priechod je pre Obec Makov veľká finančná
záťaž. Je očividné, že firma APS s.r.o. prosperuje, neustále sa rozširuje. Navrhuje firme, či by
nemali záujem za prijateľných podmienok kúpiť celý komplex CHP.
(Ing. Petr Beránek, APS s.r.o. – ak by bola cena naozaj prijateľná, možno by o tom uvažovali.
Ale už teraz vedia povedať, že nie všetky budovy by vedeli
využiť. Zbytočne by chátralo a to by nebol dobrý obraz pre ich
firmu, firma chce prispieť k rozvoju obce. Ak v komplexe
CHP zostávajú voľné priestory, mohli by tam ísť iní
záujemcovia, ktorí by tiež ponúkli pracovné príležitosti a tým
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pádom by bol rozvoj v obci lepší.)
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
zámer predať majetok obce Makov:
- pozemok CKN 2238/37 o výmere 960 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Makov,
zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- parcelu CKN 2238/15 o výmere 286 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- budovu garáží súpisné číslo 142 + náhradný zdroj , postavenú na parcele CKN 2238/15
- vonkajšie úpravy – parkoviská pre osobné autá - vývoz
za účelom využitia najmä na bývanie, zamestnanosť, cestovný ruch a priemyselnú zónu pre
občanov obce Makov a regiónu Kysuce,
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 predať tento majetok
formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.
K BODU NASLEDOVALA ĎALŠIA DISKUSIA POSLANCOV OZ.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – pri nakladaní s majetkom obce, konkrétne v tomto
prípade s odpredajom, máme dve možnosti, a to buď schválime vypísanie novej obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj CHP, resp. schválime dôvody hodné osobitného zreteľa.
Osobne navrhuje schváliť firme APS s.r.o. Mořkov dôvod hodný osobitného zreteľa
a následne im schváliť odpredaj požadovaných priestorov. Bude to začiatok možnosti
zamestnania ľudí. Za 30 000 €, ktoré ponúkajú za garáže môžeme urobiť v obci chodníky.
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p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – osobne sa informoval a zistil, že v obci máme dostatok
mladých ľudí, vyučených v odbore strojárstva, ktorí by tu mohli byť zamestnaní. Stále na
niečo čakáme a nekonáme. Máme možnosť do obce pritiahnuť prácu, prečo to konečne
nevyužijeme a odpredaj neschválime. Stále sme tam, kde sme boli pred rokom.
Vidíme, že celý komplex sa predať nedá, nikto o to nemá záujem, predajme to preto po
častiach.
Zastupujeme občanov, schváľme odpredaj požadovaných nehnuteľností firme APS s.r.o., aby
vznikli v obci pracovné príležitosti a ľudia mali zamestnanie. Je to jediná firma, ktorá ma
naozaj záujem, ktorá očividne prosperuje, ponúka konkrétnu cenu.
Keďže má záujem o vývoznú časť aj p. Grežďo, možno by sa do priestorov zmestili obaja.
p. Martin Pavlík, poslanec OZ - zaujíma ho, ak odpredáme celý komplex CHP, koľko obec
týmto získa na daňových poplatkoch?
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – v minulosti, keď vlastníkom bolo Colné riaditeľstvo
SR, obci platili daň z nehnuteľností vo výške cca 8 000
€/ročne. Dnes by to bolo cca 3 300 €/ročne.)
Dnes je situácia taká, že o kúpu majú záujem dvaja záujemci. Bolo by dobré, keby sa vedeli
dohodnúť, treba im ponúknuť dobrú cenu a odpredalo by sa im to.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – za dva roky sú náklady na CHP cca 100 000 €. Ak predáme
iba časť, stále budeme mať vysoké náklady na prevádzku budov. Ťahá nás to do záhuby.
Treba predať radšej celý komplex jednému záujemcovi a ten nech si potom hľadá investorov.
Obhajuje záujem obce, obec nemôže ťahať ďalší rok takéto vysoké náklady na CHP, potopí
nás to. Na konci kalendárneho roka 2013 bude mať obec z daru v rozpočte obce mínus
100 000 €.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – skúšame komplex odpredať už dva roky,
nikto komplex v celku nechce, opätovne konštatuje, že to
pôjde len po častiach a na prenájom. Základom bude, že
tam vôbec niekto začne s podnikaním, neskôr sa to začne
nabaľovať ďalšími záujemcami.)
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – s odpredajom CHP sme tam, kde pred dvoma rokmi.
A o dva roky budeme na tom stále rovnako.
Čuduje sa vôbec, že firma APS s.r.o. má stále o kúpu záujem a za takých istých podmienok,
keď sme nevyhoveli už vtedy prvý krát. Takéto čakanie je o ničom, treba konečne začať
s odpredajom po častiach.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – podotýka, že bez toho, aby bola zverejnená
zápisnica z posledného rokovania OZ, ľudia prejavili výhrady voči skutočnosti, že niekto má
v obci záujem zamestnávať ľudí a nie je to dostatočný dôvod na schválenie.
Po vzájomnej diskusii poslancov OZ dal Ing. Marián Masnica, starosta obce hlasovať za
návrh opätovného vypísania obchodnej verejnej súťaže na odpredaj CHP.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
žiada
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, opätovne pripraviť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj
bývalého Cestného hraničného priechodu Makov – vývoznej aj dovoznej časti ako celku,
prípadne po jednotlivých objektoch, bez možnosti samostatného odkúpenia státí nákladnej
dopravy a stožiarových svietidiel bez stanovenia minimálnej ceny.
Do podmienok obchodnej verejnej súťaže zakomponovať možnosť s prípadným záujemcom
jednať o výške kúpnej ceny.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Skukálek

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 56/2013 prijaté.
C/ Schválenie prenájmov žiadateľom o priestory bývalého CHP Makov
Keďže sa Obec Makov pokúšala o prenájom aj odpredaj prebytočného majetku na CHP
Makov formou verejných obchodných súťaží, ktoré boli z dôvodu nezáujmu neúspešné,
je možné v súčasnej dobe pristúpiť k predaju, resp. prenájmu priestorov na bývalom
CHP Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. S ohľadom na náklady spojené
s prevádzkou prázdnych administratívnych budov – hlavne počas zimných mesiacov,
kedy je potrebné temperovať priestory a to aj z toho dôvodu, že hlavné rozvody kúrenia
sú vedené v nezateplenom podkroví a v prípade odstavenia kúrenia by došlo k ich
premrznutiu a tým pádom k oveľa vážnejším škodám, je potrebné vyriešiť ich využitie
a znížiť tak náklady, ktoré v súčasnej dobe znáša výlučne obec.
V súčasnej dobe Obec Makov eviduje dve žiadosti o prenájom priestorov na bývalom
CHP Makov od:
- p. Jána Štefku, bytom Makov- Potok č. 46, ktorý má záujem o priestory na prízemí
vývoznej časti administratívnej budovy CHP Makov ( pravá strana v smere do ČR )
za účelom zriadenia obchodnej prevádzky,
- p. Stanislava Čingera – GAME, ktorý prejavil záujem o priestory na dovoznej časti
CHP Makov ( ľavá strana v smere do ČR ) s plánom zriadiť v nich Šport bar, stávkovú
kanceláriu, casino-herňu nonstop, pričom za priestory o celkovej rozlohe 181,35 m2
Avšak jediným aktuálnym záujemcom je p. Štefko, ktorý je i prítomný na rokovaní
OZ. Pán Stanislav Činger je v súčasnosti v zahraničí, nemohol byť prítomný na
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rokovaní a nechce, aby bol prenájom schválený bez jeho účasti.
Pán Ján Štefko skonštatoval, že má prvotný záujem o prenájom priestoru na
vývoznej časti, resp. ak by to nebolo možné, aj na dovoznej časti. Jeho zámerom je
predaj autosúčiastok. Taktiež súhlasí so schválenou cenou za 1 m2 , aj s podmienkou, že
ak by sa vyskytol skutočný záujemca o kúpu celého priestoru CHP, nájomná zmluva by
s ním bola zrušená.
Búracie práce, zásahy ani rekonštrukciu neplánuje, zabuduje akurát mreže na okno, a to
na vlastné náklady.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
prenájom majetku obce Makov, nebytový priestor č. 109 – kancelária o výmere 41,83
m2, 128 – pokladňa o výmere 14,84 m2 ,
priestory zádveria č.105 o výmere 3,90 m2 , chodby č. 106 o výmere 26,78 m2, chodby
č. 111 o výmere 14,42 m2, predsiene č. 124 o výmere 6,08 m2, WC muži č. 125
o výmere 3,15 m2, WC muži č. 126 o výmere 3,20 m2 v budove bývalej vývoznej časti
colnice súp. č. 139 na I. NP, budú spoločne užívané a budú prenajaté pomerne k ploche
prenajatých priestorov nájomcovi:
meno, priezvisko: Ján Štefko, trvale bytom Makov – Potok č. 46, 023 56 Makov,
za cenu 15 €/m2/rok + náklady na energie,
pre účel: zriadenie obchodnej prevádzky a skladových priestorov
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obci Makov sa nepodarilo prenajať tento majetok
formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
v Makove č. 47/2013, bod A, zo dňa 26. 03. 2013.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na
internetovej stránke Obce Makov od 28.03.2013, čím sú splnené príslušné ustanovenia §
9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
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Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 57/2013 bolo prijaté.
D/ Žiadosť firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. o prenájom prístrešku pre dobytok
č. 141 na vývoznej časti CHP Makov
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval o doručení žiadosti firmy Vodohospodár
Makov spol. s r.o. Obci Makov o prenájom prístrešku pre dobytok č. 141 na vývoznej časti
CHP Makov, vrátane pozemku pod prístreškom CKN 2238/36 o výmere 293 m2 . Uvedené
priestory chce firma využiť ako skladovacie a manipulačné priestory.
Keďže k uvedeným nehnuteľnostiam nebol schvaľovaný osobitný zreteľ, je potrebné najskôr
schváliť zámer prenajať uvedené nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa a po 15
dňoch po schválení a zverejnení môže byť schvaľovaný samotný prenájom.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – v prípade schválenia prenájmu uvažujú
prístrešok oplotiť, aby bol majetok uzamknuteľný. Chcú totiž spracovávať drevnú hmotu na
štiepku a špalíky a tieto produkty potrebujú uskladňovať, taktiež i techniku. Techniku by tam
mohla uskladňovať i Obec Makov.
Samozrejme budú akceptovať zrušenie nájomnej zmluvy v prípade, ak sa priestory budú
predávať.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
zámer prenajať majetok obce Makov, prístrešok č. 141 nachádzajúci sa na pozemku CKN
2238/36 v kat. úz. obce Makov o výmere 293 m2 a pozemok CKN 2238/36 o výmere 293 m2,
nachádzajúci sa v kat. úz. Obce Makov v priestoroch bývalého Cestného hraničného
priechodu Makov, na podnikateľské účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obci Makov sa nepodarilo prenajať tento majetok
formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
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Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 58/2013 bolo prijaté.
E/ Plnenie uznesenia OZ č. 98/2013, bod B – majetkoprávne vysporiadanie pozemku
EKN 5101/1 a miestnej komunikácie MD 2018 (od p. Čičku po p. Pisaríka)
K bodu predložil písomný materiál p. František Chuděj, správca MK.
OZ v Makove na svojom zasadnutí dňa 13.06.2012, schválilo uznesenie č. 98/2012 bod B,
ktorým uložilo majetkoprávne previesť z E stavu do C stavu katastra nehnuteľnosti pozemok
EKN 5101/1 zastavané plochy a nádvoria o výmer 4071 m2 v termíne do 31.12.2013
a majetkoprávne dovysporiadať MK- MD 2018 – stará cesta od p. Čičku po p. Pisaríka.
Na základe uvedeného bol 21.8.2012 uskutočnený prieskum trhu na obstaranie GP na
prenesenie EKN 5101/1 na LV 8991 do C- stavu.
V prieskume boli oslovení: J. Markuliak – GEODAT
Ing. V. Janík – GEOMA
Ing. A. Šobichová – GEO REAL
Štefan Kocifaj - GEOLAND
a vyhlásenie prieskumu bolo zverejnené aj na www.makov.sk.
Svoje ponuky predložili: Ing. Juraj Rosinčin, Lietavská Lúčka – 1 833 € s DPH
Ladislav Majstrík, Žilina – 1 920 € s DPH.
Na základe výsledkov prieskumu trhu bola Ing. Rosinčinovi vystavená objednávka
č.142/2012.
Dňa 05.03.2013 bol Obci Makov doručený vypracovaný GP č. 17887411-2/2013, úradne
overený Ing. Targošovou dňa 27.02.2013 pod číslom 71/2013.
Celkové náklady na GP predstavujú sumu 1 827 €.
Uvedeným GP vznikli pozemky:
z EKN 145/9
diel č. 14 k parcele - CKN 389/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
z EKN 5101/1
diel č. 1 k parcele - CKN 389/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2729 m2
diel č. 2 k parcele - CKN 389/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2
diel č. 3 k parcele - CKN 389/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
diel č. 4 k parcele - CKN 389/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
diel č. 5 k parcele - CKN 389/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2
diel č. 6 k parcele - CKN 389/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2
diel č. 7 k parcele - CKN 389/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
diel č. 8 k parcele - CKN 389/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
diel č. 9 k parcele - CKN 389/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
diel č. 10 k parcele - CKN 389/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
diel č. 11 k parcele - CKN 389/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
diel č. 12 k parcele - CKN 389/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
diel č. 13 k parcele - CKN 389/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2
Geometrickým plánom bol zameraný skutočný stav oplotení, aby sa zistili skutočné rozdiely
medzi súčasnou miestnou komunikáciou a pôvodnou hranicou cesty.
Zo skutkového stavu vyplýva, že:
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parcela CKN 389/4 o výmere 33 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia vstupu na
parcely CKN 407, 410, 411( vlastník Helena Černošková, Žilina ) a pôvodnou
hranicou cesty
parcela CKN 389/5 o výmere 4 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia parcely
CKN 403 (vlastník Mgr. Ľuboslava Ševčíková, Kysucké Nové Mesto v 1/2 a Ing.
Jaroslav Papaj, Makov č.228 v 1/2) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/6 o výmere 6 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia parcely
CKN 401 (vlastník Karol Truska, Makov 92 ) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/7 o výmere 19 m2 vznikla hranicou skutočného vyhotovenia
betónového vstupu k parcele CKN 395/1 (vlastník Janka Staškovanová, Čadca v 1/2
a Margita Lučanová, Žilina v 1/2 ) a RD č.91 a drevenou stavbou a pôvodnou hranicou
cesty
parcela CKN 389/8 o výmere 5 m2 vznikla hranicou skutočného zamerania garáže
parcely CKN 393/2 (vlastník Janka Staškovanová, Čadca v 1/2 a Margita Lučanová,
Žilina v 1/2 ) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/9 o výmere 27 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia vstupu na
parcelu CKN 442 (vlastník Hunčíková Mária, Makov ) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/10 o výmere 26 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia vstupu
na parcely CKN 444/1 a 444/2 (vlastník Mgr. Rastislav Kruták, Čierne v 1/2
a Mgr. Zlata Kurinská, Lipovec v 1/2 ) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/11 o výmere 12 m2 , CKN 389/12 o výmere 8 m2, CKN 389/13
o výmere 11 m2 vznikli hranicou skutočného oplotenia a priestoru pred garážou vstupu
na 445 (vlastník Trebula Pavol a Mária, Makov v 1/1 ) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/14 o výmere 32 m2 vznikla hranicou oplotenia a oporného múru
prístupovej cesty k RD na parcele CKN 392 (vlastník Veronika Pavlíková, Makov
1/1) a pôvodnou hranicou cesty
parcela CKN 389/15 o výmere 81 m2 vznikla hranicou skutočného oplotenia parcely
CKN 384, 386 (vlastník Ing. Martin Strnad, Žilina v 1/2 a MUDr. Zuzana Strnadová,
Žilina v 1/2) a pôvodnou hranicou cesty

Celková výmera pozemkov CKN 389/4 – 389/15 je 245 m2 .
Celková výmera prevedených pozemkov do C-stavu katastra nehnuteľností je 3 089 m2 , pri
cene 1 827 € za GP vychádzajú náklady na 1 m2 prevedených pozemkov na 0,5915 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce - niektorí ľudia majú oplotenie vyše 50
rokov na pozemku, ktorý vlastne nie je ich, až teraz sa na danú skutočnosť prišlo?
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informačnú správu o plnení uznesenia č. 98/2012, bod B zo dňa 13.06.2012.
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B/ s ch v a ľ u j e
zámer predať majetok obce Makov:
pozemok CKN 389/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2
pozemok CKN 389/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
pozemok CKN 389/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
pozemok CKN 389/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2
pozemok CKN 389/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2
pozemok CKN 389/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
pozemok CKN 389/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
pozemok CKN 389/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
pozemok CKN 389/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
pozemok CKN 389/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
pozemok CKN 389/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
pozemok CKN 389/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 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.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pre predaj pozemkov, je majetko-právne
vysporiadanie miestnej komunikácie MD 2018 od RD č. 239 po RD č. 182 (stará cesta ),
ktoré umožní Obci Makov účelnejšie a efektívnejšie spravovať vlastné majetky a zreálni
skutkový stav rozsahu miestnej komunikácie MD 2018.
C/ s ch v a ľ u j e
cenu za 1 m2 odpredávaného pozemku vo výške 3,32 € + pomerné náklady na vyhotovenie
GP + náklady na vyhotovenie a odvkladovanie kúpnych zmlúv.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Skukálek

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 59/2013 prijaté.
F Schválenie odpredaja pozemkov (CKN 3695/1, CKN 3695/2) v časti Kopanice –
u Jandali p. Anne Škulavíkovej, rod. Gabrišovej, bytom Makov – Kopanice 232
K bodu predložila písomný materiál Stansialva Gregušová, správca pozemkov.
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Na rokovaní OZ v Makove dňa 06. 12. 2012 bol uznesením č. 177/2012 schválený spôsob
odpredaja pozemkov v lokalite Makov – Kopanice – u Jandali z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Uznesenie č. 177/2012 zo dňa 06. 12. 2012 znie nasledovne:
„Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s c h v a ľ u j e
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj pozemkov:
- CKN 3690 Trvalé trávne porasty o výmere 433 m2 Ing. Radimovi Kovářovi, rod.
Kovářovi, bytom Jaromíra Matuška 171/14, 700 30 Ostrava – Dubina, ČR
- CKN 3695/1 Trvalé trávne porasty o výmere 701 m2 p. Anne Škulavíkovej, rod.
Gabrišovej, bytom Okružná 151/42, 022 01 Čadca
- CKN 3695/2 Trvalé trávne porasty o výmere 150 m2 p. Anne Škulavíkovej, rod.
Gabrišovej, bytom Okružná 151/42, 022 01 Čadca
Cena bude 1,50 €/1 m2 .
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že tieto pozemky susedia s pozemkami
kupujúcich, sú prelukou medzi ich záhradami a tokom Kysuce, kupujúci pozemky užívajú,
čiastočne za ne platia daň z nehnuteľností a pre Obec Makov nie sú využiteľné.
Toto uznesenie bolo zverejnené na webovej stránke obce www.makov.sk, na úradnej tabuli
obce ako i v obecnom infokanáli.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je citácia uvedeného odseku nasledovná:
e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej
tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.
Legislatívne podmienky prevodu boli dodržané čo sa týka zverejnenia.
Dňa 05. 12. 2012 Obec Makov obdržala žiadosť p. Anny Škulavíkovej na odkúpenie
uvedených pozemkov v nasledovnom znení:
„Na základe oznamu v obecnom infokanáli Vás žiadam o odpredaj pozemkov v časti obce
Kopanice u Jandali CKN 3695/1 TTTP o výmere 701 m2 a CKN 3695/2 TTP o výmere 150
m2.
Pozemok CKN 3695/1 má pani Škulaviková zahradený, užíva ho a platí zaň aj daň
z nehnuteľností. Pozemok CKN 3695/2 si chce Obec Makov ponechať ako vjazd do toku
rieky Kysuca.
Pozemok CKN 3695/1 navrhujeme na základe žiadosti odpredať v zmysle predloženého
návrhu uznesenia.
Rozúčtovanie nákladov:
- na vypracovanie geometrického plánu
Geometrický plán č. 96/2011 bol vyfakturovaný v sume 550 €.
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Výpočet: 550 € : 1284 m2 = 0,3894 €/1 m2
0,3894 €/1 m2 x 701 m2 = 272,95 €, zaokrúhlené na sumu 273 €.
Ing. Marián Masnica, starosta obce konštatuje, že čo sa týka Ing. Radima Kovářa, bytom
Jaromíra Matuška 171/14, 700 30 Ostrava – Dubina, je to občan z Českej republiky a nie je
možné odpredať mu trvalý trávny porast. Ak bude mať záujem, musí najskôr dôjsť k zmene
pôdneho fondu.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku - CKN 3695/1 Trvalé trávne porasty o výmere 701 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pani Anne Škulavíkovej, trvale bytom Okružná 151/42,
022 04 Čadca 4 do jej osobného vlastníctva v podiele 1/1 za cenu 1,50 €/1 m2, čo predstavuje
1.051,50 €.
Kupujúca zároveň uhradí pomernú časť nákladov na vyhotovenie geometrického plánu vo
výške 273 €, náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 20 € a poplatok za
odvkladovanie kúpnej zmluvy na Správe katastra v Čadci vo výške 66 €. Okrem toho
kupujúca bude znášať náklady na overenie podpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
v predmetnom území, bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
177/2012 zo dňa 06. 12. 2012 a to celkom šiestimi poslancami z celkového počtu sedem
prítomných poslancov.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli ako i v obecnej
webovej stránke www.makov.sk.
Kupujúca pani Anna Škulavíková si podala žiadosť o odkúpenie pozemkov dňa 05. 12. 2012.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
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Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 60/2013 prijaté.

G/ Vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov-Čierne-Belone z E stavu do C stavu
katastra nehnuteľností
Písomný materiál k bodu programu predložila poslancom OZ Stanislava Gregušová, správca
pozemkov.
V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 74/2011 zo dňa 21. 06. 2011,
ktorým bolo schválené majetko-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov – Čierne –
Belone, ktoré sú vlastníctvom Obce Makov z E-stavu do C-stavu katastra nehnuteľností bolo
u firmy GEOMA Ing. Janík objednané vyhotovenie geometrického plánu na pozemky:
- CKN 5211 Ostatné plochy o výmere 648 m2
- CKN 5215/1 Trvalé trávne porasty o výmere 19 m2
- CKN 5216 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2
- CKN 5297/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2343 m2
v prípade, že ide o pozemky identické s EKN parcelou 5036/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2580 m2, ktorá je evidovaná na LV č. 8991 Obce Makov v podiele 1/1.
Z pozemku EKN 5036/2 už boli geometrickým plánom č. 5/2007 firmy GEO REAL Ivan Šobich
odčlenené pozemky, ktorými sa vysporiadala spodná časť miestnej komunikácie Belone od
križovatky s miestnou komunikáciu Čierne.
Dňa 25. 03. 2013 Obec Makov obdržala geometrické plány:
- č. A – 20/2012 vyhotoveného firmou GEOMA Dominika Janíková, Okružná 100/19, 022
04 Čadca, IČO: 46882685 úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 19. 03. 2013
pod č. 199/2013
- č. B – 20/2012 vyhotoveného firmou GEOMA Dominika Janíková, Okružná 100/19, 022
04 Čadca, IČO: 46882685 úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou dňa 19. 03. 2013
pod č. 207/2013,
ktorými bude parcela EKN 5036/2 prevedená od do C-stavu katastra nehnuteľností, o čo Obec
Makov požiadala Správu katastra v Čadci svojim listom č. S49/R573/2013 zo dňa 26. 03.
2013.
Po zápise geometrického plánu, v prípade, že obec svojou miestnou komunikáciou zasahuje
do súkromného pozemku, alebo naopak, že súkromníci si prihradili časť obecného pozemku,
správca miestnych komunikácií, začne s vysporiadavaním týchto nezrovnalostí.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
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správu o plnení uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 74/2011 zo dňa 21. 06. 2011,
ktorým bolo schválené majetko-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite Makov – Čierne –
Belone, ktoré sú vlastníctvom Obce Makov z E-stavu do C-stavu katastra nehnuteľností.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

:

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 61/2013 prijaté.
5. Plnenie uznesenia OZ č. 31/2013, bod C a D – predloženie inventarizácie majetku ZŠ
za posledných 5 rokov a výsledkov verejného obstarávania o nákupoch za rok 2012
Na zasadnutí OZ dňa 25.02.2013 bolo prijaté uznesenie č.31/2013 bod C, podľa ktorého má
riaditeľ ZŠ Makov predložiť inventarizáciu majetku za posledných 5 rokov.
Na uvedenom základe Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ Makov, rozp. org. predložil k danému
bodu písomný materiál a k inventarizácii majetku dáva riaditeľ školy následné vyjadrenie:
Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. účinného od 1.1.2010 možno vykonať
inventarizáciu v dobe, ktorá nesmie prekročiť 2 roky. Počas požadovaného obdobia sa
uskutočnila inventarizácia 31.12.2008. Ďalšia inventarizácia bola vykonaná k 31. 12. 2010
a posledná k 31. 12. 2012.
Zápis z inventarizácie za uvedené obdobie je nasledovný:
Rok 2010

Budovy
DHM
v používaní
DHM učebné
pomôcky
SPOLU:

Počiatočný stav
k 1.1.2009
165 385,82 €

Prírastky za rok
2009-2010

Úbytky za rok
2009-2010

Konečný stav
k 31.12.2010
165 385,82 €

52 557,36 €

73 135,54 €

6 833,94 €

118 858,96 €

7 299,77 €

27 991,68 €

14 133,71 €

312 236,46 €

Úbytky za rok
2011-2012

Konečný stav
k 31.12.2012
165 385,82 €

35 291,45 €
253 234,63 €

73 135,54 €

Rok 2012

Budovy
DHM
v používaní

Počiatočný stav
k 1.1.2011
165 385,82 €

Prírastky za rok
2011-2012

98 167,44 €

10 076,37 €
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108 243,81 €

DHM učebné
pomôcky
DHM počítače a
tlačiarne
SPOLU:

18 322,67 €

6 921,84 €

25 244,51 €

30 360,53 €

15 033,80 €

45 394,33 €

312 236,46 €

32 032,01 € €

344 268,47 €

Uznesením č.31/2013 bod D mal riaditeľ ZŠ Makov predložiť výsledky verejného
obstarávania o nákupoch za rok 2012.
V súlade s vnútornou smernicou ZŠ Makov vypracovanou podľa smernice, ktorou sa určujú
podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných
prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov podľa Zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo v ZŠ Makov v roku
2012 uskutočnených 7 prieskumov trhu, a to na:
 vytvorenie mobilnej notebookovej učebne,
 nákup výpočtovej techniky,
 nákup keramických trojdielnych tabúľ,
 nákup zabezpečovacieho zariadenia v budove ZŠ Makov
 nákup kovovej skrine na bezpečné uskladnenie chemických látok slúžiacich na
vyučovanie chémie a fyziky.
Zápisy z verejných obstarávaní tvoria prílohu zápisnice.
Zároveň riaditeľ ZŠ Makov, rozp. org., Mgr. Milan Petrovič predložil poslancom OZ
nasledovný prehľad počtu výpočtovej techniky a jej použitie ku dňu 01.01.2013:

Výpočtová technika a jej použitie ku 1. 1. 2013
Počítače

Tlač.+multif.z.

Notebooky

Zakúpené Projekt

Zakúpené

Projekt

Dataprojektory

Zakúpené Projekt Zakúpené

Projekt

do 2009

6

8

1

1

1

1

2009

3

6

1

2

1

2

3

3

20

2010
2011

6

2012

5

Spolu

20

SPOLU

39

POUŽITIE
Kancelárske

5

19

4 (3+1server)

4

1

23

2

2

47

7

9

54

12

2

Učiteľské

7

15 (1 vyradiť)

Triedy-žiaci

15

37 (17+ 20 prenosné)

Mimovyuč. p. 13 ( 5 vyradiť)

0

20

1 ku tab.
1

Zakúpené Projekt

1-z

1 - tab.

3
6

3

Interakt.z. + tab.

9
12

3-z
3

5
5

0

DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ Makov, rozp. org. – konštatuje, že rok 2010 bol obdobím
rekonštrukcie, kedy sa vymieňal starý nábytok za nový, vyraďovala sa aj stará didaktická
technika, ktorá sa nevyužívala. V roku 2012 je nárast inventáru o kopírovacie stroje,
dataprojektory, počítače.
V roku 2013 plánujú vyradiť zastaralú výpočtovú techniku, nakoľko technika sa vyvíja
a niektoré počítače majú naozaj už zastaralé.
Podotýka, že systém riadenia v školstve je predovšetkým riadený Ministerstvom školstva SR,
Štátnou školskou inšpekciou, Štátnym úradom vzdelávania a pod., ktoré škole zadávajú úlohy,
schvaľujú materiálno-technické vybavenie, resp. didaktickú techniku.
Toho času majú v ZŠ dve učebne s didaktickou technikou a každá trieda je vybavená
počítačom a dataprojektorom.
Snažia sa v škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, dnes je doba, kedy je vyžadované aj
zo strany rôznych inštitúcií zapájať sa do procesov on-line.
O tom, že pedagógovia dbajú o kvalitnú výučbu, svedčia aj výsledky celoslovenského
MONITORU 9, kde z matematiky žiaci dosiahli priemer 68% (celoslovenský priemer bol
60%) a zo slovenského jazyka mali žiaci priemer 74 % (celoslovenský priemer bol 60,50%).
Taktiež dáva do pozornosti výsledky prijímacieho pohovoru na bilingválne gymnázium, ktoré
boli vynikajúce. Z vyše 100 záujemcov obsadila 1. miesto Veronika Šupčíková a 21. miesto
Miroslav Halčín.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – váži si prácu učiteľov, ich aktivity a cení si ich.
Ekonomická situácia však nie je dobrá. Na jednom z rokovaní bolo spomenuté, že v roku
2012 zakúpili do školy počítače za sumu 14 000 €. Preto žiadala predložiť inventarizáciu
majetku za posledných 5 rokov a výsledky verejného obstarávania za rok 2012.
Predložená inventarizácia však nespĺňa jej očakávania, nie je v súlade so zákonom
o účtovníctve a nemajú predložené inventúrne zápisy.
Zaujímalo by ju, či verejné obstarávania boli prejednané aspoň radou školy alebo sa rozhodli
zakúpiť notebooky sami. Je predsa viac možností využitia finančných prostriedkov, napr.
zakúpenie motorového vozidla na prevoz detí, resp. slúchadlá na cudzie jazyky a pod.
Je volená aj z radu rodičov, ktorí sa ale sťažujú, že musia neustále niečo platiť. Deti si musia
doma tlačiť rôzne projekty, úlohy, musia si platiť pracovné zošity, knihy, rôzne pracovné
pomôcky. Treba zvážiť, či by nebolo dobré niekedy namiesto počítačov zakúpiť pre žiakov
radšej pracovné zošity, aby všetko nemuseli hradiť rodičia.
Niekedy sa hovorilo, že zverejnia, kde a kedy si budú môcť žiaci tlačiť v škole potrebné veci
k vyučovaniu, doposiaľ to zverejnené nebolo. V minulosti to na zastupiteľstve prisľúbil
riaditeľ Mgr. Petrovič, že zverejní, že v poobedňajších hodinách majú deti k dispozícii
tlačiareň, kde si môžu vytlačiť projekty, úlohy.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – prikláňa sa k názoru Mgr. Evy Ježíkovej,
nie je nutné stále kupovať do školy iba počítače. A pokiaľ ide o predložený materiál ohľadom
inventarizácie, požadujú inventarizačný záznam v zmysle zákona o účtovníctve.
Inventarizácia je súpis majetku, ktorý sa inventarizuje, malé drobnosti by v zozname ani
nemali byť.
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ – v roku 2013 výpočtovú techniku už
zakupovať nebudú. Potrebovali ale vybaviť dve počítačové triedy pre žiakov a jednu mobilnú
internetovú učebňu + jazykové učebne, kde sú takisto počítače potrebné.
Na podmienky školy majú počítačov primerane.
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Čo sa týka vytláčania úloh pre žiakov v škole, nie je stanovené, že projekty, resp. rôzne úlohy
musia mať vždy vytlačené cez počítač. Ani iné školy takéto služby, aby si žiaci tlačili úlohy
v škole, neposkytujú.
Spomínalo sa tu zakupovanie pracovných zošitov žiakom. Len pracovný zošit z fyziky stojí 6
€. Ak by sa mali platiť všetkým deťom a zo všetkých predmetov, kde sa pracovný zošit
využíva, škola by mala na túto službu vysoké náklady. Samozrejme učitelia dokážu učiť aj
bez pracovných zošitov, aj bez exkurzií, je otázne, či by to bolo dobré a účelné.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – pokiaľ ide o platby, všetky vyberané poplatky by mali
byť schválené všeobecne záväzným nariadením. Už v minulosti spomínal, že tieto platenia
rodičmi sú proste iba zvykové. Osobne si myslí, že lyžiarsky, resp. plavecký výcvik môže byť
hradený z rozpočtu ZŠ.
(Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ – vo vyhláške je dané, že lyžiarsky a plavecký výcvik
žiakov hradí zákonný zástupca žiaka.)
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
berie na vedomie
správu o plnení uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 31/2013 zo dňa 25. 02. 2013
– predloženie inventarizácie majetku ZŠ Makov, rozp. org. za posledných 5 rokov
a výsledkov verejného obstarávania o nákupoch za rok 2012.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 62/2013 prijaté.
6. Rekonštrukcia cintorína v obci Makov – priebežná správa o realizácii diela v roku
2012 a návrh pre rok 2013
K bodu sa vyjadril Ing. Marián Masnica, starosta obce a Stanislava Gregušová, správca
cintorína.
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Obec Makov v roku 2012 zrealizovala zo stavby „Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“
stavebný objekt SO 03.05 Spevnené plochy a chodníky zo zadnej časti domu smútku
k cintorínu.
Stavba bola povolená stavebným povolením Mesta Turzovky č. j. Výst-24-DG1-Ma1131/2012-Jt zo dňa 17. 08. 2012.
Obec vykonala na dodávku diela prieskum trhu, kde víťaznou (s najnižšou cenovou ponukou)
sa stala obecná firma Vodohospodár Makov, spol. s r. o. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa
22.08.2012. Stavenisko bolo odovzdané firme Vodohospodár Makov, spol. s r. o. dňa 06. 09.
2012
Podľa projektovej dokumentácie boli rozpočtové náklady stavebného objektu v sume
6.272,35 € s DPH bez pokládky elektrického vedenia a vodovodného potrubia.
Firma Vodohospodár Makov, spol. s r. o. vysúťažila sumu 4.477,25 € s DPH.
Počas výstavby stavebného objektu bolo zrealizované niektoré práce naviac, resp. niektoré
práce neboli vôbec zrealizované. Preto bol dňa 12. 09. 2012 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve
o dielo zo dňa 22. 08. 2012.
Stavba bola odovzdaná Obci Makov do užívania dňa 04. 12. 2012.
Celkové náklady stavby, ktoré uhradila Obec Makov zo svojho rozpočtu na realizáciu
stavebného objektu SO 03.05 Spevnené plochy a chodníky zo zadnej časti domu smútku
k cintorínu stavby „Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“ sú nasledovné:
- faktúra č. 2012/0461 firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o.
984,46 €
- faktúra č. 2012/0461 firmy Vodohospodár Makov, spol. s r. o.
4.215,06 €
----------------------SPOLU náklady
5.199,52 €
Stanislava Gregušová, ako správca cintorína po konzultácii so starostom obce a p.
Rastislavom Gajdošom, poslancom OZ, navrhuje v roku 2013 zrealizovať rekonštrukciu
a výstavbu chodníkov v nasledovných stavebných objektoch z diela „Rekonštrukcia cintorína
v obci Makov“
- stavebný objekt SO 03.01 časť C,
- stavebný objekt SO 03.01 časť F,
- kruhové križovatky stavebný objekt SO 03.01 časť G,
- stavebný objekt SO 03.01 časť B
- stavebný objekt SO 03.01 časť A
Jedná sa o vlastnícky vysporiadanú časť cintorína – spodná časť pod starým domom smútku.
Nakoľko sa jedná o časti stavebného objektu SO 03.01 Spevnené plochy a chodníky v sekcii
č. 1, kde náklady podľa projektovej dokumentácie predstavujú 30.770,57 € s DPH (v cene
však nie sú zarátané náklady na pokládku elektrického vedenia a vodovodného potrubia),
starosta obce navrhol objednať u firmy HBH Projekty, spol. s r. o. vypracovanie časti
projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať vyššie uvedené časti stavebného objektu SO
03.01.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – v rozpočte Obce Makov je pre rok 2013 na
rekonštrukciu cintorína vyčlenených 20 000 €.
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na celý cintorín pod názvom
„Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“, nedá sa však vybaviť stavebné povolenie na celý
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projekt z dôvodu, že nie je celý cintorín majetkoprávne vysporiadaný, bude sa to riešiť
súdnym konaním, peniaze za odkúpenie pozemku budú v depozite. Preto musíme stavebné
povolenie vybavovať po častiach.
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – zo všetkého na cintoríne sú najhoršie schody, chodníky
a pravá strana nad krížom. Ľudí nezaujíma, že cintorín nie je majetkoprávne vysporiadaný,
v hornej časti nie je dotiahnutá voda, musia si ju ďaleko nosiť, ani ruky si nemajú kde umyť.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – informuje, že od domu nádeje bude napojená aj elektrická
energia bližšie k hrobom. V rámci bezpečnosti návštevníkov cintorína navrhuje zatiaľ aspoň
terén zrovnať .
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – navrhuje aspoň zakúpiť zatrávňovače, resp.
betónové kocky, aby sa nechodilo po blate.
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 správcu cintorína Stanislavy Gregušovej o priebehu realizácie stavby „Rekonštrukcia
cintorína v obci Makov“.
B/ s ch v a ľ u j e
realizáciu výstavby a rekonštrukcie chodníkov v stavebných objektoch:
- stavebný objekt SO 03.01 časť C,
- stavebný objekt SO 03.01 časť F,
- kruhové križovatky stavebný objekt SO 03.01 časť G,
- stavebný objekt SO 03.01 časť B
- stavebný objekt SO 03.01 časť A
stavby „Rekonštrukcia cintorína v obci Makov“.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 63/2013 prijaté.
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7. Schválenie účtovnej závierky firmy Vodohospodár Makov spol. s r.o. za rok 2012
Ing. Alena Šupčíková, konateľka firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. predložila
obecnému zastupiteľstvu riadnu účtovnú závierku za r. 2012. Súčasťou účtovnej závierky je
daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2012 a vyhodnocovacia správa, ktorá
podrobnejšie popisuje jednotlivé účty a činnosti týkajúce sa daného roka.
Na konci roka 2012 má firma Vodohospodár Makov spol. s r.o. plusové imanie vo výške
27 084,29 €, ktoré je ale stále ovplyvnené kapitálovými fondami. Zo strany obecného
zastupiteľstva vzišla požiadavka, aby sa v prípade neschválenia dotácie z Poľnohospodárskej
platobnej agentúry na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, kapitálové fondy vrátili na
pôvodnú úroveň.
Jednou z úloh obecného zastupiteľstva je aj rozhodnúť o rozdelení zisku. V súlade so
Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzením navrhuje čiastku
499,03 € použiť na doplnenie rezervného fondu a zostávajúca časť zisku vo výške 26 107,81
€ bude použitá na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.
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/ s c h v a ľ u j e
riadnu individuálnu účtovnú závierku firmy Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov 60,
023 56 Makov, IČO: 36002950 za r. 2012.
B/ s c h v a ľ u j e
rozhodnutie o rozdelení zisku nasledovným spôsobom:
V súlade s čl. VI. Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným bude
499,03 € použitých na doplnenie rezervného fondu.
Zostávajúca časť zisku vo výške 26 107,81 € bude použitá na úhradu neuhradenej straty
minulých rokov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 64/2013 prijaté.
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8. Preúčtovanie kapitalizácie zostávajúcej časti pôžičky firmy Vodohospodár Makov
spol.s r.o.
Firma Vodohospodár Makov, spol. s r. o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 vedie na
účte 413 000 – Ostatné kapitálové fondy záväzok voči obci Makov vo výške 56 644,19 €.
Keďže firma Vodohospodár Makov, spol. s r.o. nebola úspešná v získaní dotácie
z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov navrhujeme,
aby bol záväzok voči obci Makov vo výške 56 644,19 € preúčtovaný z účtu 413 000 Ostatné
kapitálové fondy na účet 365 000 – Záväzky voči spoločníkom.
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/ r u š í
nasledovné uznesenie č. 193/2012, bod B zo dňa 06. 12. 2012:
„Schvaľuje
kapitalizáciu zostávajúcej časti pôžičky vo výške 56 644,19 €. Táto suma bude preúčtovaná
na účet 413 000 – Ostatné kapitálové fondy“.
B/ U k l a d á
konateľom spoločnosti Vodohospodár Makov, spol. s r.o. povinnosť zabezpečiť preúčtovanie
záväzku vo výške 56 644,19 € voči obci Makov z účtu 413 000 – Ostatné kapitálové fondy na
účet 365 000 – Záväzky voči spoločníkom.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 65/2013 prijaté.
9. Návrh na úpravu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie
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K bodu sa vyjadril Ing. Marián Masnica, konateľ spoločnosti Vodohospodár Makov
spol.s r.o.
Firma Vodohospodár Makov, spol. s r.o. predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Makove schválenie koncoročnej účtovnej uzávierky. Firma Vodohospodár Makov, spol.
s r.o. prevádzkuje pre obec Makov káblový distribučný systém. V r. 2011 a 2012 spoločnosť
musela vynaložiť náklady na digitalizáciu televízneho signálu a hlavne na zachytenie trendu
nových programov a ich zaradenie do programovej ponuky, aby makovská káblová televízia
bola konkurenčne schopná na miestnom trhu. Napriek tomu došlo v r. 2012 k strate 9
účastníkov, nakoľko z 341 prijímateľov sa stav znížil na 332 prijímateľov. Firma
Vodohospodár Makov, spol. s r.o. redistribuje 28 analógových programov a 18 digitálnych
programov v SD a HD kvalite. Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol. s r.o. má kompletne
zazmluvnené všetky práva so všetkými príslušnými spoločnosťami, od ktorých signál
redistribuje vrátane príslušných autorských práv. Spoločnosť Vodohospodár Makov, spol.
s r.o. je členom Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie. Na činnosť firmy
Vodohospodár Makov, spol. s r .o. dozerá a reguláciu trhu vo vzťahu k firme vykonáva
Telekomunikačný úrad SR. Autorské práva platíme Slovenskému ochrannému zväzu
autorskému, Audiovizuálnemu fondu, LITE, autorskej spoločnosti, Ochrannému združeniu
interpretov Slovenska, SLOVGRAMU, nezávislej spoločnosti výkonných umelcov
a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Licenčné poplatky platíme
spoločnostiam za program Eurosport firme EUROSPORT S.A.S. Distribution Development
Department, za program Nova Sport firme CET 21, spol. s r.o., za program Film+ firme IKO
Cable s.r.o., za program Minimax firme Chello Central Europe, s.r.o., za programy Discovery,
Animal Planet, TLC firme Discovery Communications Europe Ltd.
Ekonomika za rok 2012 preukázala, že spoločnosť dosiahla náklady vo výške 18 058,79 €,
výnosy 13 148,18 €, čiže dosiahnutá strata predstavovala 4 910,61 €. Keďže uvedená strata
bola spôsobená i jednorazovými poplatkami, ktoré budú rozložené na nasledujúce roky
v súvislosti so zavedením nových programov a digitalizáciou, konatelia spoločnosti sa
dohodli na zvýšení súčasného poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie, ktorý je
v súčasnosti vo výške 45,20 € s DPH za kalendárny rok na sumu 55,10 € s DPH, čo
predstavuje navýšenie 9,90 € s DPH, t. j. o 21,9 %.
Naša káblová televízia je konkurencie schopná s porovnateľnými distribučnými
spoločnosťami v našom regióne, ako i s nadnárodnými spoločnosťami. Bohužiaľ pre malé
množstvo prijímateľov nedokážeme zabezpečiť množstevný bonus pri šírení niektorých
licenčných poplatkov od jednotlivých operátorov. Uvedené zvýšenie navrhujeme od 01. 07.
2013. V susednej obci Vysoká nad Kysucou ročný poplatok predstavuje cca 82 € s DPH za
kalendárny rok. V roku 2014 na základe hospodárskeho výsledku roku 2013 prehodnotíme
výnosové a nákladové položky. Keďže Vodohospodár Makov, spol. s r.o. je 100 % dcérskou
spoločnosťou obce Makov, predkladáme Obecnému zastupiteľstvu v Makove návrh na
schválenie. Naposledy sa poplatky upravovali v r. 2011.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Alena Šupčíková, konateľka spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. – podotýka, že
mnohé skrinky sú už v dezolátnom stave, káblovka už má svoje roky, preto niektoré veci
dožívajú a je nutné postupne ich aj meniť.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – pomohlo by, keby bolo viac účastníkov káblovej
televízie?
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(Ing. Alena Šupčíková – áno, ak by bolo viac účastníkov, režijné náklady na káblovú televíziu
by sa prerozdelili, je na škodu, keď sa občania odhlasujú)
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
schvaľuje
sadzbu poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie od 01. 07. 2013 vo výške 45,92 €
bez DPH, 55,10 € s DPH za kalendárny rok.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková
Rudolf Skukálek
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 66/2013 prijaté.

10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2013
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za apríl 2013 predložila hlavná kontrolórka, p. Elena
Trebulová.
Na základe uznesenia OZ v Makove č. 190/2012 zo dňa 6.12.2012 vykonala následnú
finančnú kontrolu :
Prehľad pohľadávok za rok 2010, 2011, 2012
Obdobie
Stav pohľadávok celkom v €
K 31.12 2010
74 391
K 31.12 2011
76 119
K 31.12 2012
65 519

Nárast pohľadávok v €
5 670
4 202
3 789

Stav pohľadávok z dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad, dane za psa a ostatné
za rok 2012 v €
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Nedoplatok
celkom

Daň z
nehnuteľnosti

29 820,40

15 172,46

Poplatok za
komunálny
odpad
10 948,28

Daň za psa

184,96

Ostatné-správne
poplatky, nájom
BD Čierne
3 514,70

Na základe zoznamu dlžníkov k 31.12.2012 bolo kontrolou zistené, že k tomuto dátumu obec
evidovala 333 dlžníkov s nedoplatkami na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatkov za
komunálne odpady , správnych poplatkov a poplatkov za služby a nájom v bytovom dome
Makov Čierne.
Pohľadávky nad 3000,- €
2 poplatníci
.
2000,- €
0 poplatníkov
.
1000,- €
6 poplatníkov
.
500,- €
3 poplatníci
.
100,- €
32 poplatníkov
.
50,- €
25 poplatníkov
.
3,- €
89 poplatníkov
.
do
3,-€
176 poplatníkov
Poplatník pohľadávka nad 3000,-€:
Hotel FRAN, v.o.s. Makov Kopanice 290 pohľadávka vo výške 4 045,84 € na dani
z nehnuteľnosti, poplatku za komunálne odpady z roku 2008, 2009, 2010,2011, 2012. Výzva
na zaplatenie nedoplatku v súlade s § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní /
daňového poriadku/. Zriadené záložné právo na nehnuteľnosti dňa 7.6.2011 na čiastku
3.364,42 €.
Poplatník nad 3000,-€:
Ľubomír Kubinec -penzión, restaurant, turistika, Trojačka 1 Makov pohľadávka vo výške
4 382,96 € na dani z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad s príslušenstvom za rok
2009, 2010, 2011, 2012. Zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku. Dňa 10.7.2012 bolo podľa
§ 71 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov zriadené záložné právo
na nehnuteľnosti.

Poplatníci nad 1000,-€:
Čabla Pavel Uherské Hradište, Jižný 922 pohľadávka vo výške 1 928,35 € na dani
z nehnuteľnosti za rok 2008, 2009, 2010, 2011. Výzva na zaplatenie nedoplatku v súlade s § 4
odst. 1 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní zaslaná dňa 26.12.2012. Záložné právo
zriadené dňa 13.11.2008 vo výške 939,09 €.
Haferka s.r.o., Makov Kopanice 307 pohľadávka vo výške 1 144,62 € na dani
z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad , sankčný úrok za rok 2008, 2009, 2010, 2011,
2012. Firma je v likvidácii. Pohľadávky neboli prihlásené do konkurzu. Dňa 3.12.2012 boli
oznámené pohľadávky Okresnému súdu v Žiline na základe žiadosti súdu.
Hájenka spol. s.r.o. Makov Kopanice č. 40 pohľadávka vo výške 1 056,46 € na dani
z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, správny poplatok za rok 2012. Výzva na
zaplatenie nedoplatku v súlade s § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní
zaslaná 24.10.2012.
Murčová Katarína Makov pohľadávka vo výške 1001,40 € ku dňu kontroly zaplatená.
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Natália 44, s.r.o Trenčín, Inovecká 1124 vo výške 1 127,22 € za poplatok za komunálny
odpad za roky 2011, 2012. Výzva na zaplatenie nedoplatku v súlade s § 4 odst. 1 zákona NR
SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní zaslaná dňa 24.10.2012.
ŠKP Zlín Nám. T.G. Masaryka 3812 vo výške 1 118,13 € na dani z nehnuteľnosti za rok
2004. Nebola zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku v súlade s § 4 odst. 1 zákona NR SR
563/2009 Z.z. o správe daní z dôvodu nejasnosti vo vlastníckych vzťahoch.
Stav pohľadávok k 31.12 2012 z dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad, daň za
psa a ostatné / nedoplatky na nájme a službách v bytovom dome č. 17 Čierne, správne
poplatky/ boli ku kontrole predložené bez uvedenia dátum splatnosti pohľadávok a bez
uvedenia zaslania poslednej výzvy na úhradu. Hlavná kontrolórka obce ručne dopracovala
informácie potrebné k zisteniu stavu pohľadávok podľa zákona 563/2009 Z.z. § 85 o správe
daní.
Pani Elena Trebulová odporúča požiadať správcu programu o dopracovanie
potrebných údajov k pohľadávkam obce.
Kontrolou bolo zistené, že pohľadávky vo výške 1 118,13 € sú premlčané pohľadávky.
„Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení
kalendárneho roka v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote šiestich
rokov doručí daňovému subjektu výzvu, začína plynúť nová premlčacia lehota.
Hlavná kontrolórka doporučuje využiť ustanovenie § 52 odst. 2 zákona 563/2009 Z.z.
o správe daní“ zverejňovanie zoznamov daňových dlžníkov“ v obci podľa stavu k 31.12
predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej
osoby 160,-€ a u právnickej osoby 1 600,-€.
Taktiež doporučuje využiť možnosti zhotovenia prác, poskytnutie služieb pre obec
s následným zápočtom pohľadávky.
Pohľadávky z obchodného styku budú ku kontrole predložené po 1. máji 2013 na základe
žiadosti o posunutie termínu starostom obce.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – na daňovom úseku sú veci ohľadom pohľadávok
zabezpečené. Pohľadávku na dani z nehnuteľnosti ŠKP Zlín z roku 2004 bude
žiadať odpustiť, išlo o súdny spor s obcou, pohľadávka nebola vymáhaná z dôvodu nejasnosti
vo vlastníckych vzťahoch.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – záložné práva treba uplatňovať, ľudia
musia vedieť, že treba platiť.
p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka – pri vymáhaní pohľadávok navrhuje aj možnosť
pohľadávku vymôcť napr. prácou, resp. pri právnickej osobe, ako sú chaty, penzióny,
reštaurácie usporadúvať v daných subjektoch rôzne akcie na úkor týchto pohľadávok.
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
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berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, p. Eleny Trebulovej, za apríl 2013.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 67/2013 prijaté.
11. Rôzne
Žiadosť Mesta Vsetín o majetkoprávne vysporiadanie plakety pri pamätníku
bojovníkov I. Čs. brigády Jána Žišku
K bodu podal informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Dňa 16. 04. 2013 telefonicky oslovila zamestnankyňa Ministerstva vnútra SR p. Jana Kráľová
so žiadosťou o upresnenie informácie ohľadom pamätníka medzinárodného významu bojovej
družby Čechov, Slovákov a sovietskych partizánov v SNP v r. 1944, nakoľko ich svojim
listom č. MUVS9018/2013/2M zo dňa 25. 03. 2013 oslovilo Mesto Vsetín, že majú záujem
tento majetok previesť do vlastníctva SR tak, aby jej neprináležal iba umiestnením, ale aj
vlastnícky.
Jedná sa o plastiku bežiaceho partizána s podstavcom a o Pamätník bojovníkov I. Čs. brigády
J. Žišku, umiestnený oproti partizánovi.
O majetkoprávne vysporiadanie žiadajú z dôvodu, že údržbe pamätníku nemôžu venovať
dostatočnú starostlivosť, akú by si z pohľadu historickej hodnoty zaslúžil, pretože stojí na
území Slovenskej republiky.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – nakoľko pamätník bojovníkov I. Čs. brigády Jána Žišku
aj tak udržujeme, navrhuje vstúpiť do jednania s Mestom Vsetín za podmienky, ak nám
plaketu dajú do správy bezodplatne.
Stanislava Gregušová, zamestnankyňa OÚ – pozemok okolo pamätníka vlastní Slovenský
pozemkový fond a p. Hrstková.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – konštatuje, že plaketu pri pamätníku by mal
vlastniť štát s tým, že aj naďalej im to budeme udržiavať.
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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
berie na vedomie
oznámenie Ministerstva vnútra SR o žiadosti Mesta Vsetín o majetkoprávne vysporiadanie
plakety pri pamätníku medzinárodného významu bojovej družby Čechov, Slovákov
a sovietskych partizánov v SNP v r. 1944 – pri pamätníku bojovníkov I. Čs. brigády Jána
Žišku.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :
Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Martin Pavlík,
Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková
nikto
nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 68/2013 prijaté.

12. Diskusia
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – informovala o zasadnutí Rady pri ZŠ
Makov, rozp. org., ktoré sa konalo dňa 16.04.2013. Jedným z bodov programu bolo
prejednanie zrušenia školskej jedálne, návrh na jej vyradenie zo sietí školských zariadení
a zaradenie do sietí školských zariadení novovybudovanej výdajnej školskej jedálne v budove
MŠ Makov.
Ďalej bol prerokovaný návrh na zlúčenie Základnej školy Makov, rozp. org. s Materskou
školou Makov, rozp. org. a k tomuto bolo prijaté kladné stanovisko.
Uvedené bude predložené na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – čo sa týka Zariadenia pre seniorov Makov, dozvedel sa, že
sa v zariadení dejú veci, ktoré by sa nemali. Vraj príbuzní klientov dávajú určitú čiastku
zvlášť na lieky. Klienti nedostávajú za lieky doklady o zaplatení, majú to zapísané iba
v knihe. Taktiež boli sťažnosti na zakupovanie hygienických potrieb, toaletného papiera.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – v zariadení je založený liekový účet, na ktorý sa
vkladajú peniaze klientov, z neho sa platia lieky
a s vyúčtovaním sú klienti určite oboznámení. Nedajú
sa lieky zabezpečovať spôsobom, že im ich kupujú
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príbuzní, nie všetci lieky klientom zabezpečovali.
Pokiaľ ide o toaletný papier, je zakupovaný hromadne
a klienti sa naň skladajú. )
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – v zariadení pre seniorov je v súčasnosti
umiestnených menej klientov (49), než je kapacita (55). Zisťovalo sa už, či môžeme do
zariadenia prijať klientov, aby nemuseli hradiť výšku oprávnených výdavkov podľa
novelizovaného zákona o sociálnych službách?
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – stav je taký, že všade v zariadeniach je 10% kapacity
nezaplnených. Prispela k tomu zlá ekonomická situácia
a tiež základná zmena sociálneho zákona, k tomu
stupne odkázanosti, kde financovanie štátom je až od
IV. stupňa odkázanosti.
Keďže je v zariadení pre seniorov kapacita nenaplnená,
máme tam podstav, zaslali sme všetkým starostom
a primátorom Žilinského kraja listy s ponukou voľných
miest v zariadení.
Dokonca skúšajú kontaktovať aj Bratislavský kraj
a Českú republiku. Ak však takýto stav potrvá naďalej,
bude sa to musieť odraziť aj na znížení počtu
zamestnancov. Ďalšie opatrenia, ktoré sa budú
realizovať , je prispôsobovanie bezbariérových kúpeľní
aj na ďalších poschodiach, taktiež rekonštrukcia výťahu
–
predĺženie na poschodie „mobilní muži a mobilné
ženy“
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
13. 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 Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu. Uznesenia boli schválené pod číslom 54 –68/2013.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
14. Záver
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní šiesti
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.

§ 13, ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov znie:
„Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12
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ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva
pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.“
V zmysle uvedeného ustanovenia zákona pozastavujem platnosť uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 56/2013, nakoľko odporuje zákonu SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V prípade obchodnej verejnej súťaže obec môže ponuku uchádzačov iba prijať alebo zrušiť,
nemôže už rokovať s uchádzačom o výške kúpnej ceny. Možnosť jednať o výške kúpnej ceny
umožňuje iný inštitút zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to je dražba.
Z uvedeného dôvodu navrhujem uznesenie č. 56/2013 zrušiť a postupovať formou obchodnej
verejnej súťaže bez určenia minimálnej ceny. Ak budú ponuky pre Obec Makov nevýhodné,
obec obchodnú verejnú súťaž zruší.

Ing. Marián Masnica
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Gajdoš

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

Rastislav Hunčík

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Brezinová
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