ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 5. februára 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Ing. Marián Masnica
Ing. Alena Šupčíková – príchod o 10.15 hod
Rastislav Gajdoš
Rudolf Greguš
Rastislav Hunčík
Mgr. Eva Ježíková
Jozef Pavlík
Martin Pavlík

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zuzana Kubačková, riaditeľka MŠ
František Chuděj
Stanislava Gregušová

Neprítomný:

Mgr. Ján Gašparík – ospravedlnený
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ - ospravedlnený

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 6 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce príde na rokovanie obecného
zastupiteľstva neskôr, cca o hodinu.
Ing. Marián Masnica, starosta obce, doplnil program obecného zastupiteľstva
o nasledovné body:
- Nakladanie s majetkom obce – Predaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 p. Jozefovi Lučanovi
a manželke Janke, obaja bytom Makov 58
- Nakladanie s majetkom firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. – Schválenie prenájmu
Dotláčacej stanice pre predĺženie vervy V1-1 po SKI
Makov Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám,
a.s. Žilina
Účelom dnešného rokovania OZ je predovšetkým schválenie programového rozpočtu
Obce Makov pre rok 2014.

2. SCHVÁLENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE,
ZAPISOVATEĽKY A PROGRAMU ROKOVANIA
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. Počas neprítomnosti Ing. Aleny Šupčíkovej bude zatiaľ
predkladať návrh uznesení Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
Mgr. Evu, Ježíkovú a p. Jozefa 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: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 02. 2014:
- Mgr. Evu Ježíkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- p. Jozefa Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 05.02.2014:
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 05.02.2014:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu
rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Informácia o možnostiach účasti Obce Makov vo fondoch EÚ nového programovacieho
obdobia 2014 – 2020 ( Partnerská zmluva pre roky 2014-2020)
5. Register investícií Obce Makov
6. Schválenie všetkých potrebných uznesení súvisiacich s výstavbou stavieb „Výstavba
bytového domu Štandard 210 - 8 bytových jednotiek“, „Technická vybavenosť
k bytovému domu Štandard 210“ (úver, výstavba, financovanie, predloženie žiadosti,
ručenie)
7. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj hasičskej zbrojnice súp. č. 247
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu Obce Makov pre rok
2014
9. Schválenie programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2014
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10. Rôzne:
A/ Nakladanie s majetkom obce – Predaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 p. Jozefovi Lučanovi
a manželke Janke, obaja bytom Makov 58
B/ Nakladanie s majetkom firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. – Schválenie prenájmu
Dotláčacej stanice pre predĺženie vervy V1-1 po SKI
Makov Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám,
a.s. Žilina
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 19/2014 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na návrh starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, sa uvedený bod z rokovania OZ sťahuje,
nakoľko posledné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Makove bolo iba pred 5 dňami,
t.j. 30.01.2014 a odvtedy je plnenie uznesení OZ, pre krátkosť času, bez zmeny.
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
4. INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH ÚČASTI OBCE MAKOV VO FONDOCH EÚ
NOVÉHO PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA 2014 – 2020 ( Partnerská zmluva
pre roky 2014-2020)
Ing. Marián Masnica, starosta obce, informoval o ukončení programovacieho obdobia 20072013, hoci niektoré veci budú prebiehať až do roku 2016.
Aj naša obec bola zapojená v rôznych projektoch, niektoré boli schválené, podarila sa
zrekonštruovať základná škola, revitalizácia centra obce, zakúpenie hasičského vozidla,
úspešní sme boli v rámci cezhraničnej spolupráce s Obcou Hutisko, taktiež cez projekt EÚ sa
realizujú v obci pozemkové úpravy.
Pre Obec Makov je podstatné nové programovacie obdobie pre roky 2014-2020. Z toho
dôvodu prizval Mgr. Martu Slávikovú, riaditeľku Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce,
aby poslancov OZ informovala o aktuálnom stave prípravy programovacieho obdobia 20142020.
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Mgr. Marta Sláviková, riaditeľka RRA Kysuce:
Partnerská zmluva pre roky 2014-2020 bola do 04.02.2014 na pripomienkovaní, následne
pôjde na schválenie do Bruselu. Táto zmluva obsahuje 6 hlavných operačných programov +
Program rozvoja vidieka a Program cezhraničnej spolupráce:
1. Integrovaný Regionálny operačný program
2. Operačný program Kvalita životného prostredia
3. Operačný program Integrovaná infraštruktúra
4. Operačný program Efektívna verejná správa
5. Operačný program Výskum a inovácie
6. Operačný program Ľudské zdroje
7. Program rozvoja vidieka
8. Programy cezhraničnej spolupráce
Oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu je operačných programov menej,
predtým bolo programov 11+2. Taktiež je iné delenie, povýšilo krajské mestá, to znamená, že
pôjde o územnú koncentráciu, ktorá sa týka všetkých krajských miest a priľahlých obcí.
Obec Makov patrí do dvoch kategórií, a to do ťažiskového osídlenia a do rozvojovej osi.
V predošlom programovacom období Obec Makov nemohla čerpať z programu rozvoja
vidieka kvôli nastaveným pólom rastu, v tomto programovacom období to bude možné,
nakoľko je rozvoj vidieka nastavený na hustotu obyvateľov na 1 km2 , takže tam bude patriť
Makov, Klokočov a Nová Bystrica.
Bližšia špecifikácia operačných programov:
1. INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
1) Podpora regionálnej infraštruktúry - cesty II. a III. triedy
- aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov negatívnych vplyvov z dopravy na
životné prostredie a obyvateľov prejazdných úsekov ciest cez mestá a obce (napr.
budovanie protihlukových opatrení, účinných systémov odvodnenia a pod.).
- zahrnutá aj cesta II/487, v obci Makov by sa to mohlo týkať I cesty III/01888
na Kopanice
2) Podpora integrovaných dopravných systémom/mestská cyklodoprava
- spracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (generely
dopravy, plány dopravnej obsluhy);
- obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu;
- náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy alebo prímestskej autobusovej
dopravy na dieselový pohon vysokoekologickými autobusmi, napr. plynovými
autobusmi, hybridnými autobusmi alebo elektrobusmi, spolu s budovaním
zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry (napr. plniacich staníc plynu, nabíjacích
staníc)
vrátane
nákupu
nízkopodlažných/low-entry
nízkoemisných
autobusov/elektrobusov;
- inštalácia PM (a NOX) filtrov do existujúcich autobusov regionálnej dopravy;
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov, rekonštrukcia,
modernizácia a výstavba zastávok autobusov;
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk;
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R),
Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) ;
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zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy na križovatkách;
modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov technická podpora softvérového zabezpečenia (napr. tarifné a informačné systémy,
dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (označovače lístkov, predajné
automaty, a pod.);
zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (napr. preprava bicyklov,
lyží, internetové pripojenie a pod.);
komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií,
budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich
mestských komunikáciách,
doplnková infraštruktúra;
budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space , vylúčenie
dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov, a pod.);
zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, odstraňovanie
úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, a pod.
dotýka sa to krajských miest, ale aj Makova, dajú sa budovať nové
cyklochodníky a rekonštruovať staré cyklochodníky

Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
1) Deinštitucionalizácia
- tvorba transformačných plánov vrátane vypracovania nákladovo efektívnych plánov
pre budúce využitie opustených zariadení inštitucionálnej starostlivosti
- rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov existujúcich zariadení
tak, aby sa vytvorili priestorové podmienky pre poskytovanie a zabezpečenie
komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
- rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia stavebných objektov existujúcich
zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze
- zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej
starostlivosti
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na zosúladenie pracovného a
súkromného života
- investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení
- predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb pre komunitné centrá,
napr. sociálne zariadenia s kapacitou do 40 klientov, resp. rekonštrukcia budov
vo vlastníctve a správe samosprávy
2)

Podpora vzdelávania (predškolské zariadenia, základné školy, stredné odborné školstvo)

Predškolské zariadenia:
- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, vrátane zvyšovania energetickej
hospodárnosti budov, s cieľom znížiť obsadenosť tried s prekročenou kapacitou;
- rozširovanie kapacít materských škôl výstavbou nových objektov, dokončením
rozostavaných objektov, rekonštrukciou nevyužívaných objektov materských škôl,
vrátane zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, s cieľom navýšiť celkovú
kapacitu materských škôl;
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stavebno-technické úpravy a modernizácia materiálno-technického vybavenia
materských škôl pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(bezbariérový prístup, rehabilitačné, kompenzačné pomôcky a pod.);
obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenie objektov nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby.
V Makove sa dá program využiť na rekonštrukciu, nadstavbu, zateplenie,
zlepšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy.

Základné školy:
- modernizácia a vybavenie základných škôl na výučbu slovenského jazyku a cudzích
jazykov, vrátane slovenského jazyka pre cudzincov a osoby vyrastajúce v inom
jazykovom prostredí,
- stavebno-technické úpravy a obstaranie vybavenia základných škôl pre integrovanú
výučbu pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(bezbariérový prístup, rehabilitačné, kompenzačné pomôcky, a pod.),
- nutné stavebno-technické úpravy vrátane prvkov energetickej efektívnosti a obstaranie
vybavenie technických miestností, laboratórií pre prírodovedné účely, IKT učební,
- úprava a vybavenie školských pozemkov pre environmentálnu výchovu,
- obstaranie vybavenia učební v oblasti praktického vyučovania v súlade s platnými
normatívmi priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti (vybavenosť
učebnými pomôckami ako je materiál na výučbu, ručné náradie, stroje, prístroje,
laboratórne pomôcky a pod.),
- obstaranie technického vybavenia na podporu čitateľskej gramotnosti v školách
(knižnice, multimédia, nábytok, vrátane IKT vybavenia),
- nutné stavebné úpravy vrátane prvkov energetickej efektívnosti.
- Pre základnú školu je možné zapojiť sa iba so žiadosťou na vybavenie
a modernizáciu vnútorného azriadenia.
Stredné odborné školstvo:
- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektov nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia;
- modernizácia vybavenia učební v oblasti praktického vyučovania v súlade s platnými
normatívmi priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti (vybavenosť
učebnými pomôckami ako je materiál na výučbu, ručné náradie, stroje, prístroje,
laboratórne pomôcky a pod.);
- modernizácia materiálno-technického vybavenia;
- modernizácia vybavenia zariadení poskytujúcich praktickú časť odborného
vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania vrátane nutných stavebných úprav a
vrátane prvkov zlepšovania energetickej efektívnosti budov;
- realizácia prvkov inkluzívneho vzdelávania;
- vytvorenie podnikateľského inkubátora prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami
alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy
a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT;
- modernizácia vybavenia internátov vrátane tepelno-izolačných vlastností.

Prioritná os 3 – Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie
a zamestnanosť
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1) Podpora podnikateľských investícií v sektore drevospracujúceho a potravinárskeho
priemyslu
- podpora aktivít (v súlade s opatrením 1.2. RIS 3 - Technologický upgrade pre
štrukturálne zmeny v priemysle) zameraných na reštrukturalizáciu existujúcich
výrobných kapacít s cieľom zavádzania inovácií a zvyšovania hospodárskeho rastu a
tvorby nových pracovných miest v drevospracujúcom a potravinárskom priemysle,
- malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiacich s
inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a
zariadení, výrobných postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako
oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov),
- príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého predcertifikačného a
certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva kvality v
drevospracujúcom a potravinárskom sektore,
- podpora odbytovej stratégie výrobcov realizovaná prostredníctvom národného
projektu, v gescii organizácie riadenej MPRV SR, zameraná na vytvorenie a
komplexnú podporu implementácie regionálnych značiek kvality v potravinárskom
sektore.
- Program pre podnikateľov drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu na
rekonštrukciu prietorov
2) Podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnej infraštruktúry
- Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie, rekonštrukcia stavieb, dokončenie
rozostavaných stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete a debarierizácia kultúrnej
pamiatky: rekonštrukcia obvodového plášťa, oprava strechy, výmena okien,
reštaurátorské práce
- Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrnych pamiatok,
- Rekonštrukcia, úprava, oprava vnútorných priestorov: vytvorenie priestorov pre
aktivity kultúrneho a kreatívneho priemyslu, prezentačných priestorov, výstavných
priestorov, komunitných priestorov, klubových priestorov, zavedenie internetového
vysokorýchlostného pripojenia
- Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia a stavebné úpravy
vnútorných priestorov kultúrnej pamiatky pre účely vytvorenia multifunkčných
priestorov, prezentačných priestorov, výstavných priestorov, komunitných priestorov,
priestorov pre inovatívnu kultúrnu produkciu, kultúrny turizmus, a produkcia
inovatívnych výrobkov a služieb so zreteľom na miestne a regionálne kultúrne
dedičstvo a tradície
- Úprava vonkajších priestorov kultúrnych pamiatok: úprava parkov, zelene, oprava
chodníkov, vybudovanie mobiliáru, spevnenie plôch
- Zakladanie ekocentier, či multidisciplinárnych centier ktoré budú aktívne prispievať k
ochrane a zveľaďovaniu prírodného dedičstva regiónu
- Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia a stavebné úpravy
vnútorných priestorov kultúrnej pamiatky pre účely vytvorenia ekocentier a
multidisciplinárnych centier
- Priestory pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, ktorý prispeje k eliminácii
nedostatočného zabezpečenia kultúrnych a kreatívnych služieb a prístupu ku kultúre
- Budovanie miest na stretávanie a „laboratórií“ pre otvorené a na používateľa
orientované inovácie a experimenty
- Experimentálny a kreatívny výskum
- Produkcia a spotreba inovatívnych výrobkov a služieb vrátane nových foriem turizmu
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Budovanie kapacity pre fungovanie partnerstiev a spolupráce (s VŠ, výskumnými
pracoviskami, súkromným sektorom)
Virtuálne kolaboratívne platformy (odborné), networking
Vzdelávanie – nové zručnosti v oblasti digitálnych technológií s prepojením na
kreativitu, výmena odborných skúseností, medzinárodná spolupráca, rezidenčné
pobyty, špecifické umelecké vzdelávacie formáty
Podpora a budovanie dopytu a zvyšovanie povedomia o KKP, rozvoj publika,
návštevníkov (propagácia, osvetová činnosť, prezentácie, konferencie, kampane,
networking)
Využitie KKP pre účely zatraktívnenia urbánnych a vidieckych sídiel
Vzdelávanie v oblasti štatistiky, financovania a ďalších špecifík KKP pre úradníkov
Program vhodný na rekonštrukciu domu kultúry (strecha, obvodové plášte
a pod.), treba vopred pripraviť projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu.

Prioritná os č. 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
1) Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
- modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
- inštalácia systémov merania a riadenia.
2) Zlepšenie podmienok pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a efektívna likvidácia
odpadových vôd
- budovanie nových zdrojov podzemných vôd,
- rekonštrukcia existujúcich zdrojov podzemných vôd,
- rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení v obciach,
- rekonštrukcia stokovej siete a zariadení v obciach,
- budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS.
3) Zníženie znečisťovania ovzdušia emisiami
- nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy) pozemných komunikácií
(diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1., 2.a 3. triedy a miestnych komunikácií);
- zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú
zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných
dopravných koridorov);
- budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny.
4) Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a regenerácia brownfieldov
- prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty,
ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce
organizmy;
- mestské prvky napr. zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite
poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb
prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
- aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás (aleje,
živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, zelené steny na
protihlukových stenách;
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-

-

v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie
osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu;
multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo
obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými
aktivitami;
rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb,
alebo služieb pre občanov (občianskej infraštruktúry, vytváranie podmienok pre
podporu obecného podnikania, multifunkčných verejných zariadení, administratívnych
objektov, v ktorých sa vykonávajú činnosti spojené s výkonom verejnej správy a
verejných služieb);
revitalizácia zanedbaných areálov a priestranstiev a vytváranie kompaktnej mestskej
štruktúry s prvkami verejnej zelene, izolačnej zelene.

2. OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Prioritná os 1: Využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
1. Investície do sektora odpadu a vodného hospodárstva
- Recyklácia a zhodnocovanie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, výstavba a
rekonštrukcia zariadení na triedený zber komunálnych odpadov
- Dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2
000 EO
- Odkanalizovane a čistenie odpadových vôd v chránených územiach (vzťahuje sa na
aglomerácie pod 2000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí.)
- Zabezpečenie zásobovania bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov
- Obec sa môže zapojiť so žiadosťou na vybudovanie zberných dvorov, patrí tam aj
rekonštrukcia vodovodov a kanalizácie, to sa však našej obce nedotýka, nakoľko
vodovod ani kanalizáciu neprevádzkujeme.
2. Ochrana biologickej diverzity a pôdy, Natura 2000, zelené infraštruktúry
- Dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000 + ďalšie chránené územia a druhy
- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a budovanie zelenej infraštruktúry,
eliminácia nepôvodných inváznych druhov
- budovanie infraštruktúry s cieľom propagácie a využívania chránených území
3. Zlepšenie mestského prostredia, regenerácia opustených priemyselných lokalít a zníženie
znečistenia ovzdušia
- Inštalácia technologických zariadení zlepšenie kvality ovzdušia. (Inštalovanie a
modernizácia technológií, náhrada zastaraných spaľovacích zariadení a lokálnych
kúrenísk)
- Projekty na znižovanie emisií z dopravy (náhrada verejnej mestskej a prímestskej
autobusovej dopravy na naftu autobusmi na plyn, hybridnými autobusmi alebo
elektrobusmi.)
- Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
- Vhodné, ak by v priestoroch bývalého CHP bola priemyselná lokalita.
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Prioritná os 2: Adaptácia na zmeny klímy, ochrana pred povodňami a riešenie
súvisiacich rizík
1. Ochrana pred povodňami
- Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodných tokov – príprava a
realizácia vodozádržných prvkov v krajine, protierózne opatrenia
- Prieskum a sanácia havarijných zosuvov
- Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu
- Ide o budovanie malých vodozádržných opatrení (priehradky, pásy a pod.),
žiadať môžu majitelia pôdy, ale aj obce so súhlasom vlastníkov pôdy.
2. Zvládanie katastrof
- Prispôsobenie systému CO a záchranných zložiek pri katastrofách aktuálnym hrozbám
- Podpora dobrovoľných záchranných zborov a kapacít miest, obcí a miestnych
spoločenstiev na pre ochranu pred katastrofami
- Posilnenie informovanosť verejnosti, zapojenie komunít, dobrovoľníkov a občianskej
spoločnosti do riešenia krízových situácií a do obnovy a rekonštrukcie po katastrofách
- Mechanizmy ochrany pre zraniteľné skupiny obyvateľov postihnuté katastrofou
- Podpora pripravenosti miest, obcí, vlastníkov (správcov alebo nájomcov)
nehnuteľností na obnovu a rekonštrukciu po katastrofách
Prioritná os 3: Energeticky efektívnejšie nízkouhkíkové hospodárstvo
1. Energetická efektívnosť a využitie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
- komplexná obnova budov verejnej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), budov
na bývanie a modernizácia technických zariadení budov:
- dá sa žiadať na zateplenie, výmenu okien, resp. výmenu kotolne
2. Nízkouhlíkové stratégie pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory
mestskej mobility
- Aktualizácia a implementácia koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
- Vypracovanie plánov udržateľnej energie a znižovania emisií skleníkových plynov.
- Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov
a environmentálneho manažérstva.
- Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.
3. OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
- týka sa všetkej dopravy, okrem miestnych komunikácií, jedine verejná osobná
doprava, ďalej sa program týka modernizácie existujúcich cyklistických chodníkov
Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra
- modernizácia tratí v rámci paneurópskych koridorov,
- zvyšovanie traťových rýchlostí na 160 km/h (kde je to možné),
- rozvoj železničných tratí mimo siete TEN-T, na ktorých existujú vysoké prepravné
záťaže, resp. majú potenciál na budúce zvýšenie,
- výstavba terminálov intermodálnej prepravy
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Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T)
-

výstavba diaľnic (TEN-T),
výstavba rýchlostných ciest, diaľničných privádzačov,
budovanie inteligentných dopravných systémov,
výstavba ekoduktov na existujúcich diaľniciach a rýchlostných cestách,
projektová príprava.

Prioritná os 3: Verejná osobná doprava
- výstavba a modernizácia infraštruktúry pre IDS,
- obnova mobilných prostriedkov mestskej hromadnej dopravy (dráhová doprava: nákup
električiek a trolejbusov),
- obnova mobilných prostriedkov zabezpečujúcich železničnú osobnú prímestskú
a regionálnu dopravu,
- rekonštrukcia električkových tratí v BA a KE,
- výstavba (rozširovanie) trolejbusových liniek, prestupných terminálov osobnej
dopravy,
- výstavba záchytných parkovísk s väzbou na verejnú hromadnú dopravu.
Prioritná os 4: Letisková infraštruktúra
-

výstavba a rekonštrukcia vzletových, pristávacích a rolovacích dráh,
výstavba obslužných komunikácií, hangárov nákladnej dopravy,
zabezpečenie bezpečnosti letísk,
projektová príprava.

Prioritná os 5: Cestná infraštruktúra
-

rozvoj diaľnic,
rozvoj rýchlostných ciest a ciest 1. triedy,
budovanie obchvatov,
odstraňovanie kritických miest,
budovanie inteligentných dopravných systémov,
projektová príprava.

Prioritná os 6: Infraštruktúra vodnej dopravy
- údržba a rekonštrukcia Dunajskej vodnej cesty a realizácia obchodnej plavby na
Vážskej vodnej ceste,
- rekonštrukcie a opravy plavebných objektov a zariadení pre vodnú dopravu,
- budovanie infraštruktúry pre športovú a rekreačnú plavbu v SR,
- projektová príprava
Prioritná os 7: Informatizácia spoločnosti
1. Investičná priorita 2a) Služby občanom a podnikateľom
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- elektronické služby verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), vrátane elektronických
služieb zdravotníctva, elektronických služieb školstva, elektronických služieb kultúry, atď.
2. Investičná priorita: 2b) Efektívna verejná správa
- informatizácia samosprávy.

4. OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Z predmetného OP nie je takmer vôbec zrejmé, aké konkrétne aktivity budú môcť mestá
a obce čerpať. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné rokovať s MV SR a definovať požiadavky
samosprávy v rámci uvedeného operačného programu.
5. OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a budovanie výskumných
personálnych a technických kapacít akademickej a podnikateľskej sféry (všetky typy
podnikov, vrátané veľkých firiem a nadnárodných korporácií s cieľom pritiahnuť na
Slovensko nadnárodný výskum),
- komerčné aktivity podnikateľského sektora – vývojové kapacity, prototypové dielne,
štvrťprevádzkové linky, ako aj technologický upgrade podnikateľského sektora,
pernos know – how, finančné nástroje na podporu podnikania, podnikateľské
inkubátory, poradenské a expertné služby
- program napr. pre školské vedecké výskumy, podnikateľské inkubátory a pod.
-

6. OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Prioritná os 1: Zamestnanosť
- prístup k zamestnaniu predovšetkým dlhodobo nezamestnaných, starších ľudí a žien
prostredníctvom miestnych iniciatív a pracovnej mobility,
- integrácia mladých ľudí na trhu práce,
- podpora zamestnanosti žien a rodová rovnosť,
- riešenie starostlivosti o deti – jasle, materské školy, opatrovateľky a opatrovateľské
služby pre seniorov a pod.),
- tvorba pracovných miest,
- programy vzdelávania v malých a stredných podnikoch.
- Program pre komunitné centrá, dá sa žiadať na vybavenie základného školstva
(interiér, radiátory, výmeny kotlov...)
Prioritná os 2: Sociálne začlenenie
-

programy pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením,
podpora prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú,
zlepšenie prístupu k bývaniu pre ľudí ohrozených chudobou,
zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám,
pomoc sociálnym podnikom a programy pre starších a zdravotne znevýhodnených.

Prioritná os 3 – Sociálne začlenenie – investície
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-

budovanie a modernizácia nemocničnej infraštruktúry,
modernizácia prístrojového vybavenia,
budovanie ambulancií,
deinšitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb a zariadení náhradnej starostlivosti,
výstavba nájomných a sociálnych bytov

Prioritná os 4 – Vzdelávanie
- zlepšenie kvality predškolského, základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania
(systémové kroky v oblasti obsahu vzdelávania, štandardov kvality),
- celoživotné vzdelávanie o odborná príprava
-

vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a práci s mládežou

(poradenské centrá, transformácia

centier voľného času na centrá mládeže, dobrovoľnícka služba a i.)

Prioritná os 5 – Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít
- zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom
detstve), pracovným príležitostiam (dôraz na odbornú prípravu a SZČ), zdravotnej
starostlivosti vrátane prevencie a osvety.
Prioritná os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
-

investície ako budovanie zdrojov pitnej vody,
svojpomocná výstavba bytov,
výstavba a rekonštrukcia jaslí a škôl,
budovanie komunitných centier a staníc osobnej hygieny,

- výstavba a rekonštrukcia sociálnych a obecných podnikov ako aj priestorov pre podnikateľské
inkubátory.

7. PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
- ide o špeciálny program pre zoskupené obce spolu s podnikateľmi, s nastavením stratégie,
žiada sa o jeden balík peňazí a leadrovská skupina si potom nastaví podmienky
LEADER
-

podpora diverzifikácie poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej výroby na farmách
a v poľnohospodárskych podnikoch
dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry alebo jej obnovenie (širokopásmový internet,
komunikácie, kanály, vodovody a pod.),
obnova a sprístupnenie bytového fondu s možnosťou výhodného prenájmu
nevyužívanej pôdy mladým,
budovanie kapacít v rámci nástroja „start up-kit“ pre LEADER,
podpora operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja,
vykonávanie projektov spolupráce,
chod miestnej akčnej skupiny (MAS) a animácie stratégie miestneho rozvoja na
základe nasledovných navrhovaných činností:
1. prevádzková činnosť MAS;
2. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí,
administratívna
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber
projektov a ich
schválenie, kontrola realizácie projektov, vedenie zložiek projektov a
uchovávanie dokladov – archivácia, aktualizácia stratégie vrátane štúdií a
analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia;
zber informácií pre monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovanie
napĺňania cieľov a dosahovania výsledkov;
publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie;
semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS zamerané na
ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie a s tým
spojených prác;
vzdelávanie zamestnancov (školenia konferencie, semináre, workshop a
pod.), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie miestneho
rozvoja;
vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia;
sieťovanie.

Základné služby pre obyvateľov a obnova dedín na vidieku
a) Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov.
-

v prípade malých obcí vybudovanie kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne
odpadových vôd,
u ostatných obcí napojenie časti obce na existujúce kanalizácie,
vodovody a čistiarne odpadových vôd.

-

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a záchytných parkovísk
– za predpokladu, že prispievajú k ekonomickému rozvoju, verejnému
záujmu, k rozvoju cestovného ruchu a bezpečnosti obyvateľov napr. prístup
k rekreačnej zóne, ku kultúrnej pamiatke, novej obytnej zóne atď.

-

výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,

-

prehlbovanie existujúcich obecných studní za predpokladu využitia vody na
obecných priestranstvách, v budovách, ktoré sú v správe obce do 2 km od studne
a zriadenie verejnej prípojky v obci

-

využitie obnoviteľných zdrojov energie – zriaďovanie kotolní a príslušných rozvodov
pre budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, napr. vykurovanie obecného úradu,
nájomných bytov, projekty smerujúce k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov
(napr. zatepľovanie, výmena okien, regulácia vykurovacej sústavy)

-

môže sa žiadať na solárne panely, kotolne a pod.

b) Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
-

verejné priestranstvá, parky, amfiteátre, tržnice , športoviská, autobusové zástavky,
vyhliadkové veže.

-

zriadenie predajného priestoru za účelom vytvorenia podmienok pre zvýšenie
ekonomického rozvoja na predaj tovarov v nevyužitých objektoch obce (oprávnené
náklady na rekonštrukciu, modernizáciu, interiérové vybavenie, prevádzkové náklady
po dobu realizácie projektu), zriadenie obecného obchodu, sociálneho obchodu.
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-

zriadenie kultúrno – spoločenských miestností na rozvoj potenciálu vidieckeho
obyvateľstva v nevyužitých objektoch vo vlastníctve obce , rekonštrukcia existujúcich
kultúrnych domov v obci.

-

investície spojené s odstraňovaním divokých skládok v katastri obcí – náklady na zber
odpadu, odvoz, triedenie a kompostovanie odpadu, personálne náklady.

-

investície zamerané na premiestnenie činností a konverziu budov alebo iných
zariadení umiestnených vo vnútri a v blízkosti vidieckych sídel s cieľom zvýšiť
kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla - konverzia budov,
ktoré stratili svoj význam na strediská spolkov, klubov, spoločenských organizácií,
miestnosti pre mládež a seniorov, denné stacionáre pre seniorov.

-

zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia, modernizácia
domov smútku.

existujúcich

c) Investície na rozvoj a marketing cestovného ruchu
-

investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a
prírodného dedičstva vidieckych oblastí - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok
s výnimkou pamiatok uvedených v zozname Ministerstva kultúry vrátane úpravy
okolia, skvalitnenie a sprístupnenie prírodnej pamiatky

-

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v
turistických lokalitách na verejné využitie - turistické prístrešky, táboriská
a oddychové zóny pre pešiu, cyklo, vodnú
a konskú turistiku. Budovanie
infraštruktúry verejných táborísk a služieb (prístup, spevnené plochy, WC, sprchy,
informácie s výnimkou autokempingov), visuté turistické chodníky a rebríky.

-

marketing a manažment služieb vidieckeho cestovného ruchu propagácie územia
rôznymi formami (tlačené, elektronické, podujatia zamerané na propagáciu , veľtrhy
...)

-

Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na
náučné chodníky vrátane budovania doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta,
stojany na bicykle a pod.)

-

informačné body, smerové tabule, KIOSK.
vhodné pre podnikateľské subjekty na dodávanie nových služieb v obci, napr.
bazén a pod.

d) Vytvorenie plánov a štúdií pre rozvoj územia obce a/alebo ich aktualizácia – zaradenie
tejto činnosti je ešte predmetom diskusie v rámci pracovnej podskupiny.
-

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci
stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov.
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Z prioritných aktivít miest a obcí Slovenska, definovaných a schválených Radou ZMOS
vo svojich strategických dokumentoch, nie sú zatiaľ v rámci jednotlivých operačných
programov oficiálne zahrnuté dve, a to:
1. explicitne zadefinovaná rekonštrukcia základných škôl
2. verejné osvetlenie.
Predmetné aktivity sú definované ako negatívna priorita.
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
informácie, predložené Mgr. Martou Slávikovou, riaditeľkou RRA Kysuce, o možnostiach
zapojenia sa do fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 20/2014 bolo prijaté.
5. REGISTER INVESTÍCIÍ OBCE MAKOV
Vzhľadom na schvaľovací proces obecného rozpočtu 2014 je poslancom OZ predložený
register nedokončených stavebných a strojných investícií Obce Makov k 31.12.2014.
Uvedený register je prílohou zápisnice.
Ing. Marián Masnica, starosta obce upozorňuje, že nie sú v registri prenesené schválené veci
z posledného rokovania OZ, taktiež tam nie je zahrnutý cyklochodník.
Register investícií je prehľadný, podrobný, sú z neho zrejmé údaje o schválených stavbách
poslancami OZ z predošlého obdobia, o rozpočtoch jednotlivých stavieb, či prebehlo, resp.
prebieha verejné obstarávanie na dodávku diel, o právoplatnosti stavebných povolení a pod.
Celková suma investícií predstavuje 2 120 000 €, z toho je v súčasnosti preinvestovaných
97 000 €.
Pre ďalšie programovacie obdobie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Je prioritou pre Obec Makov rekonštrukcia budovy materskej školy a budovy domu kultúry,
ďalej polyfunkčný objekt – rozhľadňa a cyklochodník, ktorý sa bude realizovať v rámci
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce.
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Ing. Marián Masnica, starosta obce podotýka, že v roku 2014 bude časový priestor na
prípravu jednotlivých potrebných projektových dokumentácií, na schválenie projektov
obecným zastupiteľstvom.
Nedokončené investície v obci Makov k 31.12.2014:
1. Rekonštrukcia chodníkov v obci Makov
(v rámci operačných programov by sa dalo zapojiť cez cezhraničnú spoluprácu, resp. cez
operačný program spoločne so štátom, samostatne nie je možné podať projekt na chodník,
jedinou možnosťou by bolo preklasifikovanie chodníka na cyklochodník)
2. Polyfunkčný objekt Makov – Čierne 17 – prístavba prístrešku
(možnosť zapojenia sa v rámci operačného programu – Rozvoj vidieka, resp. cez
Integrovaný regionálny operačný program)
3. Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne – zakúpenie hasičského vozidla
(projekt nedokončený – prebieha)
4. Rekonštrukcia antukového ihriska pri ZŠ Makov
5. Rekonštrukcia telocvične – drevený obklad stien a podlaha
6. Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor obce Makov
(možnosť zapojenia sa cez Integrovaný regionálny operačný program, resp. Operačný
program Kvalita životného prostredia – na technologické zariadenia)
7. Rekonštrukcia cintorína v obci Makov
(možnosť zapojiť sa cez Environmentálny fond)
8. Prístrešok pre kontajnery
(možnosť zapojiť sa cez Environmentálny fond)
9. Zatraktívnenie symbolu dediny, vytvorenie turisticky zaujímavého miesta – brest u Papaji
(možnosť zapojiť sa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu)
10.Oplotenie areálu ŠK Javorník Makov a výstavba tribúny
(v rámci programu rozvoja vidieka je možnosť žiadať na osvetlenie športoviska)
11.Nerezová nádoba na kuchynský stroj KUTER
12.Schodolez na IV. poschodie ZpS Makov
13.Rekonštrukcia Domu kultúry Makov
(potrebná rekonštrukcia strechy, zateplenie, premena kotolne na iný typ-nízkoemisný,
možnosť zapojenia sa cez Integrovaný regionálny operačný program + v rámci rozvoja
vidieka, dá sa žiadať aj na rekonštrukciu javiska, techniky a ozvučenie)
14.Návrh tepelno-technických úprav budovy Hasičskej zbrojnice súp. č. 132
15.Stavebné úpravy – zateplenie budovy Materskej školy Makov č. 146
(v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa dá žiadať na zateplenie
strechy a fasád)
16.Bytový dom 8 bytových jednotiek-Štandard 210
17.Technická vybavenosť k bytovému domu 8 bytových jednotiek – Štandard 210
18.Prepravné vozidlo pre OHZ Makov
19.Projektová dokumentácia:Stavebné úpravy Zariadenia pre seniorov Makov 62
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
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informáciu o registri nedokončených stavebných a strojných investícií Obce Makov
k 31.12.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 21/2014 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH UZNESENÍ SÚVISIACICH
S VÝSTAVBOU STAVIEB „Výstavba bytového domu Štandard 210 - 8 bytových
jednotiek“, „Technická vybavenosť k bytovému domu Štandard 210“ (úver,
výstavba, financovanie, predloženie žiadosti, ručenie)
Ing. Marián Masnica, starosta obce predložil návrh uznesenia, z ktorého je zrejmé všetko
týkajúce sa výstavby stavieb „Bytový dom Štandard 210 – 8 bytových jednotiek“ a
„Technická vybavenosť k bytovému domu 8 b. j. – Štandard 210“.
Víťazom verejného obstarávania stavby:
- „Bytový dom Štandard 210 – 8 bytových jednotiek“ sa stala firma STaS, spol. s r. o.,
Krásno nad Kysucou, ktorá výstavbu bytového domu vysúťažila v sume 291.758,92 €.
Rozpočet stavby predstavoval sumu 447.822,50 €.
Táto firma svojim listom zo dňa 15.01.2014 od zmluvy o dielo odstúpila. Keďže by sa už
nestihlo realizovať nové verejné obstarávanie, Obec Makov pristúpi, ak s tým vysloví
súhlas obecné zastupiteľstvo, k výstavbe stavby„Bytový dom Štandard 210 – 8 bytových
jednotiek“ prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti, a to firmy
Vodohospodár Makov spol. s r.o.
Dňa 22.01.2014 požiadala Obec Makov firmu Vodohospodár Makov spol. s r.o.
o predloženie cenovej ponuky a na jej základe bola firmou Vodohospodár Makov spol.
s r.o. predložená cenová ponuka na sumu 389 666,04.Na uvedenom základe Obec Makov
môže poveriť firmu Vodohospodár Makov spol. s r.o. realizáciou stavebných prác diela
„Bytový dom Štandard 210 – 8 bytových jednotiek“ .Firma Vodohospodár Makov spol.
s r.o. má na uvedené stavebné práce oprávnenie v zmysle stavebného zákona a jej 100% ným vlastníkom je Obec Makov.
- „Technická vybavenosť k bytovému domu 8 b. j. – Štandard 210“ sa stala firma RISS Plus,
s. r. o., Kysucké Nové Mesto, ktorá výstavbu technickej vybavenosti k bytovému domu,
ktorá obsahuje 6 stavebných objektov, vysúťažila v sume:
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SO 2
SO 3
SO 4
SO 5
SO 6
SO 7

Stavebný
objekt

Názov SO
Prístupová
komunikácia
Parkoviská
a terénne
úpravy
Verejná
kanalizácia
Verejný
vodovod
STL plynovod
Dažďová
kanalizácia

SPOLU

Rozpočet

Vysúťažený
rozpočet

Dotácia

17.203,91 €

8.545,21 €

22.555,86 €

9.395,89 €

14.524,70 €

5.626,31 €

4270 €

7.337,47 €

3.688,97 €

2 910 €

7.584,37 €

3.634,32 €

10.798,39 €

5.000,28 €

80.004,70 €

35.890,98 €

Vlastné
zdroje

6470 €

13 650 €

22.240,98
€

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – podľa cenovej ponuky firmy Vodohospodár Makov
spol.s r.o. na výstavbu bytového domu Štandard 210 - 8 bytových jednotiek bude Obec
Makov žiadať úver vo výške 275 700 € a dotáciu vo výške 118 150 €.
Úver bude Obec Makov ručiť budovou Obecného úradu Makov súp. č. 60, vrátane pozemku
CKN 207/5 pod budovou obecného úradu, ktorý bol vyčlenený geometrickým plánom.
Budova obecného úradu je súdnym znalcom ohodnotená na sumu 289 325,90 € a pozemok
pod uvedenou budovou na sumu 5 918,58 €, celkom budeme ručiť nehnuteľnosťami v cene
cca 292 000 €.
Okrem iného, bude nutné ešte k bytovému domu dobudovať vetvu dažďovej kanalizácie,
ktorá nie je v rozpočtových nákladoch.
Výstavba bytového domu by sa mala realizovať v období jún/2014 – december 2015, ak bude
štátom schválená.
Výhodou bude, že pri výstavbe budú mať prácu Makovania, musí sa však prijať aj
zodpovedná osoba, ktorá bude stavbu riadiť.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – konštatuje, že oproti rozpočtu stavby je rozpočet firmy
Vodohospodár Makov spol.s r.o. menší o 58 156 €, t. j. 87% rozpočtových nákladov stavby
bytového domu. Je to dostatočne vysoká suma, aby firma mohla vybudovať v rámci stavby aj
prípojku na kanalizáciu.
Pýta sa p. Rastislava Gajdoša, o koľko je ponuka Vodohospodár Makov spol.s r.o. oproti
cenovej ponuke firmy STAS vyššia. Zároveň žiada, aby sa suma už o nič v budúcnosti
nenavyšovala. Každopádne je rád, že výstavbu bytového domu bude realizovať firma
Vodohospodár Makov spol. s r.o. , firma tým získa možno cca 60 000 €, ktoré sa potom
môžu použiť na niečo iné v rámci rozpočtu obce.
(p. Rastislav Gajdoš, konateľ firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. – cenovú ponuku na
výstavbu bytového domu spracovávali podľa cien
bežných na trhu, ich ponuka oproti ponuke firmy STAS je
vyššia o cca 100 000 €)
(Ing. Alena Šupčíková, konateľka firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. – upozorňuje na
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skutočnosť, že ak vo výkaze výmer neboli zahrnuté všetky
potrebné položky, obec bude musieť potom akceptovať
navýšenie ceny. Taktiež konštatuje, že sa nedá firma
Vodohospodár Makov spol.s r.o. porovnávať s veľkými
stavebnými firmami, ktoré majú lepšiu vyťaženosť
strojov. Tiež je otázka ceny materiálu, či budeme chcieť za
každú cenu lacnejší materiál.)
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
A/ výstavbu obecného nájomného bytového domu Štandard 210 s 8 bytovými jednotkami –
účel podpory U613, z toho 1 bytová jednotka navrhnutá pre osobu s obmedzenou
schopnosťou pohybu používajúca invalidný vozík
B/ investičný zámer Obce Makov realizovať novostavbu obecných nájomných bytov
prostredníctvom stavby „Bytový dom Štandard 210 - 8 bytových jednotiek“ na pozemku
CKN 267/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7751 m2 v k. ú. Makov zapísanom na
LV Obce Makov č. 9867 podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracovala firma
EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A, 832 07 Bratislava
C/ spôsob financovania výstavby „Bytový dom Štandard 210 - 8 bytových jednotiek“ so
vznikom 8 nájomných bytov nasledovne:
- 30% dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
- 70% úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- 13,04 € z vlastných zdrojov rozpočtu obce
D/ predloženie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania a na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, splnomocňuje Ing. Mariána Masnicu, starostu obce,
s vykonávaním potrebných náležitostí a úkonov súvisiacich s výstavbou stavby „Bytový
dom Štandard 210 - 8 bytových jednotiek“
E/ prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu stavby „Bytový dom
Štandard 210 - 8 bytových jednotiek“ vo výške 275 700 so splatnosťou na dobu 30 rokov
F/ ručenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 292 000 € nehnuteľnosťou
budovy Obecného úradu Makov súp. č. 60 na pozemku CKN 207/5 zastavané plochy
o výmere 393 m2 , vedenej na LV Obce Makov č. 1070 a pozemkom CKN 207/5
zastavané plochy o výmere 393 m2 , vedeného na LV Obce Makov č. 1070
G/ súhlas Obce Makov s nájomným charakterom bytov po dobu lehoty splatnosti úveru,
najmenej však po dobu 30 rokov (§ 10, ods. 10, písm. c) zákona NR SR č. 150/2013 Z. z.
o štátnom fonde rozvoja bývania
H/ záväzok Obce Makov, že Obec Makov dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného
predpisu (§10, ods. 10, písm. c) zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja
bývania, ktorý vyplýva z § 22 zákona NR SR č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní)
CH/ zriadenie záložného práva na nájomné byty v bytovom dome Štandard 210 – 8 bytových
jednotiek, účel podpory U613, ktoré budú obstarané v zmysle zákona NR SR č. 150/2013
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Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
v zmysle § 10, ods. 10, písm. c) zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja
bývania
I/ v rozpočte Obce Makov pre rok 2014 vo finančných výdavkových operáciách sú
zahrnuté 4 splátky úveru ŠFRB vo výške 3063 € a v podprograme 11.2 Správa obce
transakcie verejného dlhu sú zahrnuté príslušné úroky vo výške 800 €
J/ zapracovanie splátok na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu Obce Makov
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania
K/ investičný zámer Obce Makov realizovať stavbu „Technická vybavenosť k bytovému
domu 8 b. j. – Štandard 210“ na pozemku CKN 267/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7751 m2 v k. ú. Makov zapísanom na LV Obce Makov č. 1070 podľa
projektovej dokumentácie, ktorú spracovala firma:
SO 02 – Prístupová komunikácia – Ing. Vladimír Pisarík, autorizovaný stavebný inžinier,
Javorova 4, 010 07 Žilina
SO 03 – Parkoviská a terénne úpravy - Ing. Vladimír Pisarík, autorizovaný stavebný
inžinier, Javorova 4, 010 07 Žilina
SO 04 – Verejná kanalizácia – Tubes-Proj - Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný
inžinier, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca
SO 05 – Verejný vodovod - Tubes-Proj - Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný
inžinier, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca
SO 06 – STL plynovod - Tubes-Proj - Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný inžinier,
Hurbanova 2289, 022 01 Čadca
SO 07 – Dažďová kanalizácia - Tubes-Proj - Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný
inžinier, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca
L/ financovanie stavby „Technická vybavenosť k bytovému domu Štandard 210 – 8 b. j.“
v rozsahu stavebných objektov SO 02 - SO 07 tým spôsobom, že na uvedenú stavbu sú
v rozpočte Obce Makov pre rok 2014 vyčlenené finančné zdroje nasledovne:
- vlastné finančné zdroje na SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 vo výške 25 000
€,z toho rezerva 2759,02 €
- vlastné finančné zdroje na SO 02, SO 4, SO 05 vo výške 5870,49 €
- dotácia na stavebné objekty SO 02 prístupová komunikácia, SO 04 verejná kanalizácia
a SO 05 verejný vodovod vo výške 13.650 €
Stavebný
Vysúťažený
Vlastné
Názov SO
Rozpočet
Dotácia
objekt
rozpočet
zdroje
Prístupová
SO 2
17.203,91 €
8.545,21 €
6470 €
komunikácia
Parkoviská
SO 3
a terénne
22.555,86 €
9.395,89 €
úpravy
Verejná
SO 4
14.524,70 €
5.626,31 €
4270 €
kanalizácia
Verejný
SO 5
7.337,47 €
3.688,97 €
2 910 €
vodovod
SO 6
STL plynovod
7.584,37 €
3.634,32 €
Dažďová
SO 7
10.798,39 €
5.000,28 €
kanalizácia
80.004,70 €
35.890,98 €
13 650 € 22.240,98 €
SPOLU
M/ realizáciou stavby „Bytový dom Štandard 210 – 8 bytových jednotiek“ poveruje obecnú
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firmu Vodohospodár Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950, v ponukovej
cene 389 666,04 €, ako firmu, ktorej 100% - ným vlastníkom je Obec Makov, Makov č.
60, 023 56 Makov, ICˇO: 00314129 a firma Vodohospodár Makov spol.s r.o. má
potrebné oprávnenie na realizáciu diela.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 22/2014 bolo prijaté.
7. SCHVÁLENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA ODPREDAJ HASIČSKEJ
ZBROJNICE súp. č. 247
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 dňa 04.10.2011 podpísala
Darovaciu zmluvu so Slovenskou republikou, zastúpenou Colným riaditeľstvom SR –
správcom majetku štátu, so sídlom v Bratislave, Mierová 23, 815 11 Bratislava, v zastúpení
plk. Ing. Máriou Machovou, PhD., generálnou riaditeľkou, ktorou darca daroval Obci Makov
nehnuteľnosti bývalého Cestného hraničného priechodu Makov (ďalej CHP Makov).
Obec Makov v zmysle uvedenej darovacej zmluvy uvedený majetok získala s tým, že v čl. III
darovacej zmluvy je uvedené, že Obec Makov bude nehnuteľnosť využívať na rôzne účely,
najmä v oblasti bývania, požiarnej ochrany, prevádzky a údržby miestnych komunikácií
a odpadového hospodárstva obce, zamestnanosti, cestovného ruchu a priemyselnej zóny pre
občanov obce Makov a regiónu Kysúc.
Obecný hasičský zbor bol zriadený Zriaďovateľskou listinou č. 425/2006 zo dňa 01.03.2006.
Na jeho fungovanie je prijatý Požiarny poriadok Obce Makov ako VZN Obce Makov č.
1/2006 o požiarnom poriadku Obce Makov zo dňa 01.03.2006.
Uznesením č. 20/2012 boli vyčlenené a poskytnuté priestory dovoznej časti bývalého CHP
Makov do užívania pre Obecný hasičský zbor Makov nasledovne:
-prevažná časť haly podrobnej kontroly súp. č. 132 stojaca na pozemku CKN 3664/6
zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 ,zapísané na LV č. 1070 Obce Makov
K dnešnému dňu došlo fyzicky k presťahovaniu všetkého dostupného vybavenia a zariadenia
OHZ do vyčlenených priestorov CHP Makov vrátane hasičskej cisterny TATRA 148,
Vzhľadom na fakt, že Obec Makov disponuje i priestormi v CHP, ktoré poskytujú OHZ
podmienky na riadne fungovanie, je schválené uznesenie OZ v Makove, že súčasná budova
hasičskej zbrojnice je prebytočná.
Na základe požiadavky poslancov OZ je na dnešnom rokovaní OZ predložený návrh
uznesenia na odpredaj uvedenej hasičskej zbrojnice formou obchodnej verejnej súťaže.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7:
Ing. Marián Masnica, starosta obce - sú možnosti odpredaja, a to priamym predajom,
dražbou alebo formou obchodnej verejnej súťaže, resp. schválením prípadu hodného
osobitného zreteľa.
Bol vypísaný dôvod hodný osobitného zreteľa, kde boli tri žiadosti – p. Dorociaka a p. Kupša
a firmy Vodohospodár Makov, spol.s r.o.
Doposiaľ boli dve neúspešné obchodné verejné súťaže, prvá s cenou 20 000 €, druhá s cenou
17 000 € a súťaž s minimálnou cenou 14 000 € som nevypisoval, keďže som čakal na
rozhodnutie poslancov OZ v Makove ohľadom bývalého CHP Makov, nakoľko by sme
budovu v prípade predaja CHP potrebovali.
Naposledy bol poslancami schválený s predajom uvedeného majetku dôvod hodný osobitného
zreteľa, kde boli prihlásení p. Kupšo, p. Dorociak a firma Vodohospodár Makov spol. s r.o.
Keďže boli traja záujemcovia, hovoril som, že ak budeme predávať tento majetok, treba
vypísať novú verejnú obchodnú súťaž.
Taktiež prebehli jednania s realitnou kanceláriou p. Stančíka.
Pri odpredaji uvedenej hasičskej zbrojnice požaduje znalecký posudok, resp. aby súčasťou
obchodnej verejnej súťaže bola zakomponovaná možnosť záujemcov zoznámiť sa so
skutkovým stavom a statikou budovy.
V prípade, ak by sa z budovy odstránila veža, objekt by bol aj naďalej možný využívať, veď
doposiaľ sa budova užívala, hoci podľa spracovaného posudku z roku 2008 je stavba v zlom
stave. Dá sa tvrdiť, že budovu je možné využívať ešte ďalšie roky.
Obec Makov má zriadený Obecný hasičský zbor, Dobrovoľný hasičský zbor, mali 90. výročie
DHZ, osobne bol na výročnej schôdzi v reštaurácii OÁZA prítomný, kde bol zo strany p.
Stanislava Škorňu napadnutý, že predávame majetky bez ich vedomia, preto sú členovia
Obecného hasičského zboru Makov prítomní na dnešnom rokovaní OZ, kde im bude
umožnené k danému problému sa vyjadriť.
Osobne si myslí, že budova by sa dala využiť aj na hasičské múzeum, resp. pre uskladnenie
obecnej techniky. Budova je vysporiadaná, má urobený vjazd na medzinárodnú cestu,
zastavaná plocha je celá vyasfaltovaná, sú tam zrealizované všetky prípojky na elektriku,
vodu, kanalizáciu.
Bez ohľadu na minulé hlasovanie obecného zastupiteľstva, treba priestor na CHP každopádne
urobiť, zrealizovať tepelnotechnické úpravy, lebo tento rok sa zakúpi v rámci projektu nové
auto a musí byť zagáražované.
p. František Chuděj, správca CHP a HZ – minulé schvaľovanie uznesenia obecného
zastupiteľstva ohľadom kúpy nehnuteľností pri železničnej stanici pre účely hasičov berie ako
účelové vyvolanie hlasovania poslancov, s ktorým sa nestotožňuje.
V stave ako bolo poslancami zahlasované, je uznesenie nerealizovateľné, musí sa predsa
stanoviť cena zvlášť za odpredaj budovy a zvlášť za odpredaj pozemku.
Okrem toho nechápe hlasovania poslancov, veď ak ideme teda niečo kupovať, že to
potrebujeme, prečo v zápätí ideme predávať budovu, ktorú údajne nepotrebujeme, hoci ju
potrebujeme. A kúpi sa niečo, čo ani obec nepotrebuje.
Ak by bolo všetko okolo nehnuteľnosti pri železnici vysporiadané, bolo by to v poriadku,
avšak pozemok nie je celý vysporiadaný. Okrem toho do budovy bude potrebné investovať
nemalé finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. V terajšom stave sa to nedá užívať a kým sa
to opraví do užívania, aj tak hasiči stále budú v priestoroch CHP. Upozorňuje aj na
skutočnosť, že k nehnuteľnosti na železnici nie sú zavedené žiadne inžinierske siete.
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Čo sa týka bývalej hasičskej zbrojnice, keď je spracovaný zlý statický posudok, v poriadku,
nech sa teda budova predá. Kvôli tomu však poslanci schválili vyčlenenie priestorov pre
hasičov na CHP Makov. Podotýka, že aj v minulosti, keď sa ešte len žiadalo o bezodplatný
prevod CHP, sami poslanci vtedy hlasovali za vyčlenenie priestorov pre hasičov na danom
CHP, je to uvedené aj v zmluve s Colným riaditeľstvom SR.
Myšlienka mať v centre obce hasičský areál je dobrá, v súčasnosti však tento areál
nepotrebujeme.
Nakoľko starosta obce pociťuje nedostatok v obci, že hasiči nemajú žiadne prepravné vozidlo,
preto je aj v návrhu rozpočtu obce pre rok 2014 vyčlenená čiastka na kúpu daného vozidla.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – je mu jedno, kde bude hasičská zbrojnica, mrzí ho iba, že
hasiči musia jazdiť obecným autom na CHP 4 km, zbytočne míňajú peniaze na benzín, naftu.
Je lepšie mať hasičskú zbrojnicu v ústredí. Podotýka, že p. Jozef Pavlík, poslanec OZ ho
k svojmu rozhodnutiu ničím neovplyvňoval.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – je dobré zachovať verejný život aj v osadách, ďalej od
centra, nielen všetko sústreďovať do ústredia. Napríklad Obec Vysoká nad Kysucou má dve
hasičské zbrojnice – jednu v Hornom Kelčove, druhú v Nižnom Kelčove, takisto nemajú
hasičskú zbrojnicu priamo v centre obce Vysoká nad Kysucou. Upozorňuje aj na skutočnosť,
že neustále vypisovali Colnému riaditeľstvu SR a iným, že chceme CHP hlavne pre potreby
obce, aj pre účely využitia v oblasti požiarnej ochrany, uvedené je zakotvené aj v zmluve.
p. Marián Slaninák, člen OHZ – na zasadnutí výboru OHZ jednali o schválení uznesenia
o kúpe nehnuteľnosti pri železničnej stanici pre účely hasičského zboru. Zhodli sa na tom, aby
sa radšej súčasné priestory, ktoré užívajú na CHP Makov, zateplili.
Možno by išlo o cca 15 000 € na opravu, čo by úplne stačilo, je zbytočné dávať za budovu na
železnici 28 000 €, ktorá nie je ani v stave, aby sa mohli priestory užívať.
Ak by aj vysťahovali obecný traktor, mali by priestoru pre činnosť dostatok. Schôdze
realizujú aj tak iba párkrát do roka, tie robia vždy v nejakej reštaurácii kvôli občerstveniu .
Chcú zostať v priestoroch na colnici. Konštatuje, že v rámci projektu získajú nové hasičské
auto, ak by museli ísť na železničnú stanicu, tam sa auto znehodnotí, nakoľko je celé
konštruované elektronicky a tam nie sú vhodné podmienky na uskladnenie takéhoto vozidla.
Už ich ani nebaví stále sa sťahovať, poslanci si z nich už urobili doslova kočovných hasičov.
Nesúhlasia s tým, aby sa opäť sťahovali.
Pokiaľ ide o výjazdy v prípade požiaru, s tým problém nemajú, veď pri požiari na Kršlisku
vyšli hore prví a všetci ostatní mali problémy.
p. Milan Nemec, člen OHZ – podotýka, že ani jeden výjazd na colnicu nebol obecným
vozidlom, obecným vozidlom jazdia iba na súťaže, na CHP vždy jazdia svojimi osobnými
vozidlami. Čo sa týka kúpy budovy na železnici, určite by boli menšie náklady opravu
terajších priestorov, ktoré užívajú na CHP, stačí tam zrušiť chladiaci priestor a vojde im tam
celá hasičská technika. Naopak, do budovy pri železnici určite nevojdú všetky autá. Je
zbytočné investovať toľké peniaze do tejto kúpy a následnej opravy, keď nie je dostatok
finančných prostriedkov.
Do troch mesiacov sa dokážu priestory na CHP zrekonštruovať, za takúto dobu sa neopraví
ani stará hasičská zbrojnica, ani budova pri železničnej stanici.
Okrem iného je hanba, že sú stále ako kočovníci, stále ich premiestňujú niekam inam.
Pokiaľ ide o dotaz poslanca OZ, p. Rudolfa Greguša, že hasiči by mali sídliť v centre, môže
porovnať Strednú Bečvu, kde je hasičská zbrojnica vzdialená 5 km, takže určite vzdialenosť
nehrá úlohu.
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Výbor OHZ odhlasoval, aby sa schválili priestory pre hasičov na CHP Makov, na činnosť sú
tam vhodné priestory, aj na opravy vozidiel, všetko je tam pripravené. Keď sa znížia stropy,
nebudú tam náklady ani na vykurovanie, naozaj stačia malé úpravy.
Budova na železnici bude zbytočne nákladná, radšej peniaze posunúť na skvalitnenie
techniky, ako je nová prúdnica a prepravné auto, a takisto aj na rôzne školenia, aby bol OHZ
čo najlepší.
Predsa sa jedná o nich, o hasičov, treba brať do úvahy aj ich slovo, sú tu pre nich, aj pre
poslancov, aby zachraňovali zdravie ľudí a ich majetok. Všetci sú dobrovoľníci, chcú túto
činnosť robiť, preprava na CHP im vôbec neprekáža.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – je zásadne proti tomu, aby sa vypisovala
verejná súťaž na odpredaj starej hasičskej zbrojnice, pretože určite nie je prebytočná, uvedené
priestory obec potrebuje.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – čuduje sa p. Františkovi Chudějovi, že ho napáda a takto
reaguje. Zrejme zabudol, koľko práce dal jeho bratovi.
Prácu hasičov si váži, vždy im niečím prispieva aj sponzorsky, podporuje ich aj zo svojich
činností, aj z rozpočtu obce.
Pokiaľ ide o navrhovanú cenu za nehnuteľností pri železnici vo výške 28 000 €, je to preto
v takej výške, pretože mal aj on veľké finančné straty ohľadom nájmu týchto priestorov.
Môže zodpovedne povedať, že pokiaľ sa priestory zrekonštruujú, budú v nich hasiči nastálo,
aj ich deti budú na tento športový areál pyšní. Chcú pre nich vybudovať celý areál, ktorý bude
slúžiť im, aj malým deťom, bude to tam bezpečné.
Je možnosť zapojiť sa do grantov, financie by sa mohli získať aj takýmto spôsobom.
Cena za odpredaj je pre Obec Makov dobrá, strategicky veľmi výhodná.
Podotýka, že obec už v minulosti mohla využiť financie vo výške 330 000 € v rámci projektu,
nebola však politická vôľa, aby sa majetok na železnici previedol na obec, nepremárnime teda
druhú šancu.
Mrzí ho, že hoci neustále organizáciám finančne prispieva, či už škole, cirkvi, ŠK Javorník,
takto sa stavajú k jeho ponuke.
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, predložený Ing. Alenou Šupčíkovou, zástupkyňou starostu obce :

Obecné zastupiteľstvo v Makove
ruší
nasledovné uznesenia OZ:
predchádzajúce uznesenia OZ o prebytočnosti majetku hasičskej zbrojnice súp. č. 247.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš, Mgr. Eva Ježíková,
Ing. Alena Šupčíková
nikto
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Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Hunčík, Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený.
Uvedené uznesenie je zmätočné z dôvodu, že nebolo konkrétne uvedené, ktoré uznesenie sa ruší,
s presným znením uznesenia, preto starosta, so súhlasom poslancov OZ, vyhlásil 10-minútovú
prestávku s tým, že Mgr. Chromíková s Ing. Šupčíkovou vyhľadajú konkrétne uznesenie, ktoré
sa má zrušiť.
Ďalší návrh uznesenia, predložený Ing. Alenou Šupčíkovou, zástupkyňou starostu obce :

Obecné zastupiteľstvo v Makove
ruší
- uznesenie č. 23/2012, bod A zo dňa 22.02.2014 o prebytočnosti majetku Obce Makov –
hasičskej zbrojnice súp. č. 247
- uznesenie č. 53/2013, bod C zo dňa 26.03.2013 o minimálnej cene vo výške 17 000 € za
odpredaj prebytočného majetku obce Makov – hasičskej zbrojnice súp. č. 247
- uznesenie č. 147/2013 zo dňa 06.11.2013 o zámere na odpredaj prebytočného majetku –
hasičskej zbrojnice súp. č. 247 ako prípad osobitného zreteľa.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík, Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia nebol schválený – uznesenie nebolo prijaté.

Ďalšie hlasovanie:
Návrh uznesenia, predložený p. Jozefom Pavlíkom, poslancom OZ :
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
stiahnutie bodu z dnešného rokovania. Nakoľko je dôvod hodný osobitného zreteľa na
odpredaj prebytočného majetku Obce Makov – hasičskej zbrojnice súp. č. 247 schválený, na
budúcom rokovaní OZ sa budú schvaľovať konkrétne predložené žiadosti o kúpu hasičskej
zbrojnice súp. č. 247.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

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

Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 23/2014 bolo prijaté.
8. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K PROGRAMOVÉMU
ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2014
Písomné stanovisko spracovala hlavná kontrolórka, p. Elena Trebulová, na základe
predloženého návrhu rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 a na základe predloženého
viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2016.
Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu Obce Makov na roky 2014 – 2016 vychádzali
z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtu
k 31.12.2012, monitoringu vývoja rozpočtu k 30.9.2013 a očakávaného plnenia k 31.12.2013.
V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov
verejnej správy na roky 2014 až 2016 a v oblasti výdavkov bol uplatnený princíp úspor
osobných výdavkov ako aj výdavkov na tovary a služby. V návrhu rozpočtu boli zapracované
aj návrhy všeobecne záväzných nariadení týkajúce sa miestnych daní a poplatkov, ktoré
prijatím nadobudli účinnosť od 1.1.2014.
V návrhu rozpočtu pre rok 2014 boli premietnuté zvýšenia platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
V návrhu rozpočtu bol zapracovaný rozpočet rozpočtových organizácií v prenesených
kompetenciách podľa zberu údajov k 15.9.2013.
Obec zostavila prebytkový návrh rozpočtu pre rok 2014 v sume 7 037,-€. Bežný rozpočet je
navrhovaný ako prebytkový vo výške 5 506,-€. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 655 797,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku 2013, preklenovacím úverom na
projekt SR-ČR a úverom zo ŠFRB na výstavbu bytového domu Štandart 210.
Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na :
a/ bežné príjmy a bežné výdavky / bežný rozpočet/
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/
c/ finančné operácie
Rozpočet príjmov a výdavkov
Príjmy bežného rozpočtu

1 415 173

Výdavky bežného rozpočtu

1 409 667
5 506
239 164
894 961
- 655 797
921 022
263 694
+ 657 328

PREBYTOK

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
SCHODOK

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
PREBYTOK
Príjmy celkom
Výdavky celkom

2 575 359
2 568 322
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PREBYTOK

7 037

Rozpočet Obce Makov na roky 2014 -2016 je zostavený ako programový rozpočet v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s opatrením Ministerstva financií SR z 8. augusta
2007, č. MF/16786/2007-31 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Tvorba návrhu rozpočtu
Rozpočet obce je stanovený v zmysle § 4 – Rozpočet verejnej správy, odst. 6 „Súčasťou
rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok,
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení
rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky“ zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozpočet obce pre príslušný rok je záväzný, rozpočty na následne dva roky majú len
orientačný charakter a ich ukazovatele budú v ďalších rokoch spresňované.
V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. sa rozpočet vnútorne člení na :
- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie
V zmysle § 9 ods. 1/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový. Navrhované
výdavky rozpočtu obce sú alokované do 12 programov, ktoré sa vnútorne členia na
podprogramy, prvky a projekty.
A. ROZPOČET PRÍJMOV
A.1. Bežné príjmy:
Najdôležitejším bežným príjmom je výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve v zmysle zákona č. 564/2004 z príjmov fyzických osôb. Tento druh príjmu
pre rok 2014 je rozpočtovaný vo výške 408 640 € , čo predstavuje rovnakú výšku
rozpočtovaných prostriedkov ako v minulom roku s tým, že klesol počet obyvateľov Obce
Makov o 17 a bolo navýšené prídelové percento zo 65,4% na 67 %. Ďalšie príjmy
bežného rozpočtu tvorí daň z nehnuteľnosti, ktorá je rozpočtovaná vo výške 103 478 €
čo oproti rozpočtu roku 2013 v sume 97 500,-€ podľa prepočtov schváleného VZN č.
8/2012 Obce Makov o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady predstavuje navýšenie o 6,13 %. Ostatné položky daňových príjmov
ostali na úrovni minulého roka nedošlo k podstatným zmenám pri ich znížení alebo
navýšení.
Nedaňové príjmy poklesli oproti roku 2013 o 26%. Pokles nastal v položke ostatné
administratívne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch
a sadzobníka poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou. Ďalšou položkou ktorá
znížila nedaňové príjmy o 8,7 % sú príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Príjmy
za cintorínske služby a poplatky za nájomné hrobových miest vyplývajúce s VZN Obce
Makov č. 3/2011 sa v roku 2013 znížili o 100,-€. Hlavný pokles príjmov nastal u príjmu
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nájomného z obecného lesa o čiastku 10 000,-€ z dôvodu predpokladanej nižšej ťažby
drevnej hmoty.

A. 2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške 249 834,-€ súčasťou príjmov
je navýšenie o dotáciu na projekt „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom
regióne“ vo výške 234 650,-€ .
ROZPOČET VÝDAVKOV
Programy:
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
V programe sa plánujú finančné prostriedky vo výške 59 109,- € na výkon funkcie
starostu obce, obecného zastupiteľstva a komisii, vnútornej kontroly, auditu, členstvo
v samosprávnych organizáciách a združeniach a právne služby obci. Oproti minulému
roku je navýšený rozpočet na členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
o 1 677,-€ so započítaným nedoplatkom pre Organizáciu cestovného ruchu Kysuce za rok
2013 vo výške 2481,-€.
Program 2: Služby vykonávané obcou pre SR
V rámci tohto programu obec zabezpečuje prenesené výkony štátnej správy na úseku
matriky, registra obyvateľov, životného prostredia, ochrany ovzdušia, stavebného
poriadku, dopravy, civilnej obrany. Tieto finančné prostriedky sú uhrádzané zo štátneho
rozpočtu. Návrh výdavkov na prenesený výkon štátnej správy je vo výške príjmov
nakoľko v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto nepodliehajú schvaľovaniu, sú
účelovo určené.
Program 3: Služby občanom
V programe sa plánujú finančné prostriedky na prevádzku cintorínskych a pohrebných
služieb, evidenciu nehnuteľnosti stavieb a pozemkov, miestneho rozhlasu a trhoviska
a zvoz a odvoz odpadu. Navýšenie výdavkov v tomto programe oproti rozpočtu roku
2013 predstavovalo
12,1 %. V podprograme cintorínske a pohrebné služby sa navýšili
oproti roku 2013 kapitálové výdavky o 4.500,-€ a v podprograme zvoz a odvoz odpadu sa
navýšili kapitálové výdavky o 5450,- €.
Program č. 4 : Bezpečnosť
Použitie finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov vykrýva zákonnú povinnosť
obce vyplývajúcu z platnej legislatívy na úseku ochrany majetku, životného prostredia a
občanov obce. V podprograme ochrana pred požiarmi sú rozpočtované kapitálové
výdavky vo výške 251 760,- € na zakúpenie prepravného vozidla ,spoluúčasť na
projekte „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ a náklady na projekt.
Program č. 5 : Pozemné komunikácie
Bežné výdavky budú využívané na údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky
sú rozpočtované na rekonštrukciu chodníka, výkup pozemkov pod miestnymi
komunikáciami, asfaltovanie a úprava miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky
v programe č. 5 boli navýšené o 5,3% oproti rozpočtu 2013 a to predovšetkým
v podprograme 5.1. správa a údržba pozemných komunikácií.
Program č. 6 : Vzdelávanie
Základná škola a materská škola budú vyfinancované v objeme finančných prostriedkov
podobnom roku 2013. K rozpočtovaniu kapitálových výdavkov došlo pri Centrume
voľného času na údržbu telocvične vo výške 6 000,-€.
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Program č. 7 : Kultúra, propagácia
Výdavky na kultúru a propagáciu sú navýšené o 10,2%. Došlo k navýšeniu podprogramu
7.5. Kultúrne projekty z 1 500,-€ rozpočtovaných v roku 2013 na 3500,-€ v roku 2014
teda o 233% na dopravu do Reinsbergu. V podprograme 7.7. Obecný infokanál boli bežné
výdavky navýšené o čiastku 1500,-€ na zakúpenie videokamery a príslušenstva na
zabezpečenie informovanosti občanov o dianí v obci, dopĺňanie aktuálnych informácií,
zverejňovanie významných dokumentov samosprávy zasadnutí a uznesení obecného
zastupiteľstva.
Program č. 8: Prostredie pre život
Tento program zahŕňa rozpočtovanie finančných prostriedkov na rôzne aktivity ako sú
multifunkčné ihrisko, detské ihriská, bežecká magistrála, turistické značenie, verejné
a vianočné osvetlenie, verejná zeleň a Športový klub Javorník Makov. V tomto programe
nastali výraznejšie zmeny pri rozpočtovaní bežných výdavkov pri kapitálových
výdavkoch je rozpočtovaná čiastka 30 000,-€ na prístavbu prístrešku v Športovom klube
Javorník Makov. V podprograme „detské ihriská „ je vyčlenených 3000,-€ na výstavbu
detského ihriska a v podprograme „verejné osvetlenie“ 5000 € na rekonštrukciu
svetelných bodov.
Program č. 9 : Bývanie
Program obsahuje rozpočet finančných prostriedkov na bytový dom Čierne č. 17. Bežné
výdavky kopírujú príjmy z nájomných zmlúv. V podprograme „Investičná bytová
výstavba“ sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 339 606,-€ na realizáciu
výstavby bytového domu v areáli základnej školy.
Program č. 10 : Sociálne a zdravotné služby
Program obsahuje zámery financovania zariadenia pre seniorov, útulku, opatrovateľskej
služby, rozvoz stravy a prepravná služba, menšie obecné služby, zdravotné stredisko.
K najväčšej zmene oproti predošlému roku došlo k uníženiu rozpočtu bežných výdavkov
oproti skutočnosti roku 2012 o 24 221,-€ v zariadení pre seniorov .
Program č. 11 : Administratíva, správa a údržba obce
Program zabezpečuje finančné prostriedky pre vzdelávanie zamestnancov obce, správu
a údržbu obce, správa obecných pozemkov a správa cestného hraničného prechodu.
Rozpočtové prostriedky pri tomto programe sa približujú k rozpočtovaným prostriedkom
v minulom roku.
K poklesu rozpočtu bežných výdavkov oproti roku 2013 došlo v prvku 11.2.2. Správa
cestného hraničného prechodu o 100 %.
Program č. 12: Podpora všeobecne prospešných služieb
Zámerom programu je podpora všeobecne prospešných účelov a všeobecne prospešných
služieb Obcou Makov. Obec Makov rozpočtuje pre rok 2014 pridelenie dotácií v celkovej
výške
11 100,-€ siedmym subjektom. Čo je pokles oproti roku 2013 o 13,6 %.
Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie návrh programového rozpočtu Obce Makov a zriadených
rozpočtových organizácií pre roky 2015, 2016 a schváliť návrh programového rozpočtu Obce
Makov a zriadených rozpočtových organizácií pre rok 2014 .
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 8:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – od hlavnej kontrolórky chce vedieť, či v jej
odbornom stanovisku k rozpočtu obce má posudzovať hospodárnosť a efektívnosť
s nakladaním majetku obce.
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(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – ak pri kontrole narazí na nehospodárne
a neefektívne nakladanie s majetkom obce, na
túto skutočnosť upozorní)
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
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Makov, p. Eleny Trebulovej, k návrhu
programového rozpočtu Obce Makov a zriadených organizácií pre roky 2015 a 2016
s odporúčaním Obecnému zastupiteľstvu v Makove schváliť návrh programového rozpočtu
Obce Makov a zriadených rozpočtových organizácií pre rok 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 24/2014 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2014
S návrhom programového rozpočtu pre rok 2014, ktorý je prílohou zápisnice, oboznámil
poslancov OZ Ing. Marián Masnica, starosta obce a Ing. Irena Valičková, rozpočtárka obce.
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je
7 037 €. Bežný rozpočet e navrhovaný ako prebytkový vo výške 5 506 €, kapitálový
rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 655 797 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov z roku
2013, preklenovacím úverom na projekt SR-ČR a úverom zo ŠFRB na výstavbu
BD Štandard 210. Po uplatnení finančných operácií je kapitálový rozpočet v prebytku 1 531
€.
Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na rok 2014 je zostavený na základe požiadaviek
jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Makov vychádzajúcich z potrieb obce
a obyvateľov obce Makov.
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Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. Pre roky 2014-2016 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 78
podprogramov a 5 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Príjmová časť návrhu rozpočtu a taktiež i výdavková časť počíta s úpravou min. 4 krát v roku
2014.
Návrh Programového rozpočtu Obce Makov na roky 2015-2016 bude uvedený v tabuľkovej
časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Rozpočet Obce Makov na rok 2014 je zostavovaný v súlade s nasledovnými platnými
právnymi normami:
 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
 zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 zákon č. 583/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov
 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
 zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Makov.
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos
dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4% (má sa navýšiť na
67%). Výnos dane sa prideľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 z. Z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov k
1.1.2011 nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru
2014, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru 2014
prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom
základnej umeleckej školy a školského zariadenia
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru 2014.
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Návrh programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 bol prerokovaný obecnou radou na
svojom rokovaní dňa 28.01.2014.
Tento návrh obecného rozpočtu pre rok 2014 je predložený písomne, je výsledkom mesačnej
práce, na dnešnom rokovaní OZ podľa pripomienok poslancov OZ bude upravovaný podľa
jednotlivých programov a následne schválený ako celok.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – v rozpočte navrhuje nasledovné zmeny:
- zvýšiť rozpočet o 20 000 € na predaj budov
- keďže firma Vodohospodár Makov spol. s r.o. bude stavať bytový dom, aj prístrešok na
polyfunkčnej budove Makov – Čierne 17, navrhuje utlmiť financie, a to znížením investícií
na cintoríne o 20 000 €
- na opravy prístupových ciest do osád sa bude môcť čerpať z eurofondov, v súčasnosti sa
realizujú v obci pozemkové úpravy, o dva roky budeme mať prístupové cesty vo vlastníctve
obce, navrhuje nerealizovať opravy prístupových ciest do osád, preto 20 000 € z tejto
položky použiť na asfaltovanie miestnych komunikácií
- na rekonštrukciu domu kultúry ponížiť o sumu 25 000 €, možnosť uchádzať sa z
eurofondov
- prioritou je detské ihrisko pod futbalovým ihriskom, navrhuje navýšiť na sumu 5 000 €
- vyčleniť financie pre projekt na realizáciu verejného osvetlenia od cintorína k Smutníkom
- na opravu bytového domu Makov-Čierne 17 je vyčlenených 3 500 €, budova chátra,
navrhuje vyčleniť sumu 6 000 €
- vyčleniť sumu 28 000 € na nákup budovy pri železničnej stanici
- vyčleniť 20 000 € na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu novej hasičskej zbrojnice
na železnici a na výmenu okien a dverí na uvedenej budove
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – oproti minulému roku má Rímskokatolícka farnosť
v Makove oveľa nižšiu dotáciu. Ak by sa dalo, mohlo by sa dotácia navýšiť.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – takú požiadavku na výšku dotácie pre rok
2014 mal pán farár. Vlani bola dotácia vyššia
z dôvodu konsekrácie chrámu.)
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v rozpočte navrhuje nasledovné zmeny:
- na chodníky je vyčlenených 28 000 €, chce, aby sa konečne urobili chodníky v celej dĺžke,
žiada navrhnúť maximum výdavkov, aké je možné, nakoľko nie je možné na rekonštrukciu
chodníkov žiadať prostredníctvom eurofondov. Ide o chodníky popri medzinárodnej ceste,
vysprávka je dôležitá aj z hľadiska bezpečnosti chodcov.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – nesúhlasí s návrhom p. Jozefa Pavlíka,
poslanca OZ, aby sa suma vyčlenená na opravy prístupových ciest do osád zrušila. Predsa
obecné zastupiteľstvo schválilo účelové zvýšenie dane z lesných pozemkov s tým, že peniaze
z tejto dane jednoznačne pôjdu na opravy ciest zničených ťažbou dreva. Doposiaľ sa za dva
roky po 20 000 € na opravu týchto ciest nedalo nič, treba tieto účelové peniaze použiť na to,
na čo to bolo určené.
Taktiež upozorňuje na súčasný havarijný stav budovy domu kultúry. Voda v dome kultúry
tečie po elektroinštalácii, vlhne lamino, je to veľmi nebezpečné. Každopádne treba
zrealizovať aspoň základnú údržbu strechy.
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Zásadne je proti kupovaniu novej budovy, keďže jednu budovu (hasičskú zbrojnicu)
predávame a vzápätí ideme kupovať druhú budovu, kde treba veľké množstvo financii na jej
rekonštrukciu, je to nezmysel.
Prikláňa sa k návrhu Mgr. Evy Ježíkovej, poslankyni OZ, aby financie za predaj CHP Makov
boli použité na investície na kapitálové výdavky, napr. na rekonštrukciu chodníkov.
(p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – súhlasí, aby sa prístupové cesty opravovali, naozaj sú
v zlom stave.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – upozorňuje na cesty do osád. Súhlasí, aby sa opravovali,
ale niekde je s opravou problém, nakoľko nie všade vojde nákladné vozidlo, museli by sa
opravy realizovať i na cudzích pozemkoch. Dohodnuté stanovisko obce, vyplývajúce
z požiadaviek poslancov je, aby sa nerealizovali investície na nevysporiadaných pozemkoch,
je to však neseriózne voči ľuďom.
Pri cestách do osád je aj problém, že tam nie sú priekopy, treba tam štrkodrvu, zhutnenie, nie
je tam úprava jednoduchá.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – ľudia nepotrebujú vždy asfalt, stačí urobiť
aspoň priepusty, odrážky, zvody, priekopy
a pod. Áno, treba aj asfaltovať, ale niekde
stačí jednoduchú manuálnu údržbu ciest.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – ohľadom kanalizácie dávame občanom oznam o pripájaní
sa. Navrhuje v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na dotáciu pre občanov, ktorí nemajú
dostatok financií. Má byť v obci pripojených 302 nehnuteľností, starí ľudia však na to nemajú
peniaze, aj stočné sa bude zvyšovať, sú to vysoké náklady pre niektorých občanov.
Obec predala colnicu, treba aspoň ľuďom zabezpečiť kanalizačné šachty.
(Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – stretáva sa s názormi, že keď ich už obec donútila ku
kanalizácii, nech im obec teraz pomôže. Nápomocný
by mali byť aj SEVAK a.s., keď chcú, aby boli ľudia
na kanalizáciu napojení, inak budú musieť
z eurofondov vracať peniaze.)
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – určite nikto nemôže povedať, že to mal
predtým poriešené. Žumpa, zvedená do Kysuce nebola
riešením, je si istá, že veľmi málo občanov by vedelo
dokladovať pravidelný vývoz žumpy. Podotýka, či sa
nepozabudlo zrealizovať napojenie na kanalizáciu
všetkých obecných budov.)
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – v zastúpení Bc. Petra Kubinca, predsedu ŠK Javorník
Makov, ktorý sa nemohol rokovania zúčastniť, žiada o navýšenie dotácie pre ŠK Javorník
Makov zo sumy 5 000 na 8 500 €.
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
A/ s ch v a ľ u j e
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v príjmovej časti Programového rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 oproti návrhu
nasledovné zmeny:
- bežné príjmy: 1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – oproti
predloženému rozpočtu 408 640 € sa navyšuje na sumu 420 000
3. Granty a transfery:
- bod 3 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
oproti predloženému rozpočtu sa zo sumy 296 100 € upravuje na sumu
320 678 €
- dopĺňa sa bod 19 Dotácia OCR Kysuce vo výške 5 100 €
- kapitálové príjmy: 1. Príjem z predaja bytov, budov, prostriedkov – oproti predloženému
rozpočtu navýšenie o 15 000 € za predaj hasičskej zbrojnice s.č. 247,
ČOV a skládky dreva na CHP Makov
2. Granty a transfery - dopĺňa sa bod 2.6 Dotácia na projekt z OCR
Kysuce vo výške 1 600 €
- finančné operácie: - upravuje sa dotácia MD V a RR SR na sumu 131 800 €
(30% dotácia 118 150 €, dotácia technická vybavenosť k BD 13 650 €)
- upravuje sa úver ŠFRB na sumu 275 700 €
- celkom Finančné operácie: 1 018 972 €.
B/ S ch v a ľ u j e
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2014 v príjmovej časti nasledovne:
- bežné príjmy:
1 456 211 €
- kapitálové príjmy:
255 764 €
- finančné operácie:
1 018 972 €
- príjmy celkom:
2 730 947 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 25/2014 bolo prijaté.
Ďalej sa poslanci OZ zaoberali výdavkovou časťou rozpočtu.
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:
Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
1.1 Výkon funkcie starostu (25 600 €)
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Obecné zastupiteľstvo, komisie ( 11 496 €)
Vnútorná kontrola (7 954 €)
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (9 839 €)
Strategické plánovanie rozvoja obce ( 1 000 €)
Právne služby obci (2 570 €)

Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 58 459 € .
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach sa u OCR
Kysuce zvyšuje suma z 9 146 € na 10 146 €, čiže suma celkom
v uvedenom podprograme sa zvyšuje zo sumy 9 839 € na 10 839 €.
B/ S ch v a ľ u j e
bežné výdavky v programe č.1 „Plánovanie, manažment a kontrola“ vo výške 59 459 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 26/2014 bolo prijaté.
Program č. 2: SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
2.1 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva
(4 500 €)
2.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a na úseku ochrany prírody
a krajiny (244 €)
2.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy (68 €)
2.4 Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku,
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vyvlastňovacieho konania (2 292 €)
2.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie (95 €)
2.6 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami ( 451 €)
2.7 Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky (1 881 €)
2.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov
(774 €)
2.9 Prenesený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany ( 170 €)
2.10 Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov (39 €)
Celkové bežné výdavky v uvedenom programe: 10 514 €.
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
bežné výdavky v programe č. 2 „Služby vykonávané obcou pre SR“ vo výške 10 514 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 27/2014 bolo prijaté.
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
3.1 Osvedčovanie listín a podpisov (100 €)
3.2 Evidencia nehnuteľností – stavieb (200 €)
3.3 Evidencia nehnuteľností – pozemkov (1 000 €)
3.4 Rybárske lístky (10 €)
3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku (45 985 €)
3.6 Miestny rozhlas (5 000 €)
3.7 Trhoviská (100 €)
3.8 Káblový a distribučný systém (500 €)
3.9 Obecný vodovod (7 730 €)
3.10 Kanalizácia (0 €)
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3.11 Evidencia stavu psov v obci (250 €)
3.12 Zvoz a odvoz odpadu (64 300 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky: 60 245 €
kapitálové výdavky : 64 930 €.

DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – navrhuje nerealizovať opravy na cintoríne, ponížiť na
kapitálových výdavkoch o sumu 40 000 €.
(p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – upozorňuje, že schody na cintoríne smerom ku krížu sú
vo veľmi zlom stave, rozsypujú sa, sú nebezpečné, teba
ponechať aspoň cca 12 000 €)
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – vypustiť pri kapitálových výdavkoch projekt
vybudovania zberného dvora, čiže ponížime o sumu
6 200 €)
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – upozorňuje, že v zmysle zákona nemôže
byť pri odpadovom hospodárstve zisk, nesmie sa pri
odpadovom hospodárstve rozpočtovať prebytkový
rozpočet, rozpočet musí byť nula k nule.)
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 3 Služby občanom Programového rozpočtu Obce Makov
pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 3.5 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku - kapitálové výdavky sa
suma 40 000 € znižuje na 12 000 €
- v podprograme 3.12 Zvoz a odvoz odpadu – kapitálové výdavky sa vypúšťa na vybudovanie
zberného dvora prestavbou priestorov CHP na zberný dvor suma 6 200 €, čiže celkové
kapitálové výdavky na nakladanie s odpadmi sú vo výške 7 400 €.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 3 „Služby občanom“ : bežné výdavky vo výške
60 245 €
kapitálové výdavky vo výške 30 730 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

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

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 28/2014 bolo prijaté.
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
4.1 Ochrana pred požiarmi (288 817 €)
4.2 Kamerový systém obce (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
19 817 €
kapitálové výdavky : 269 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – doplniť výdavok na zakúpenie prúdnice s rozprašovačmi
pre OHZ, aspoň 1 ks za 250 €.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – položku na tepelno-technické úpravy budovy hasičskej
zbrojnice na CHP vo výške 13 400 € zrušiť a doplniť sumu 28 000 € na nákup budovy pri
železnici + 15 000 € na rekonštrukciu budovy pri železnici + 5 000 € na spracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu uvedenej budovy + 250 € na prúdnicu pre OHZ
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 4 Bezpečnosť Programového rozpočtu Obce Makov pre rok
2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 4.1 Ochrana pred požiarmi: - bežné výdavky sa upravujú zo sumy 19 817 €
na 21 817 € (na hasičské terče, dýchacie
masky, prúdnica pre OHZ)
- kapitálové výdavky – vypúšťa sa položka na
tepelno-technické úpravy budovy hasičskej
zbrojnice na CHP vo výške 13 400 €
- kapitálové výdavky – navýšenie o sumy
28 000 € na kúpu nehnuteľností pre budúci
hasičský areál + 15 000 € na rekonštrukciu
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kúpenej budovy pri železničnej stanici + 5 000
€ na projekt prestavby uvedenej budovy, čiže
celkové navýšenie o 34 600 €.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 4 „Bezpečnosť“ : bežné výdavky vo výške
21 817 €
kapitálové výdavky vo výške 303 600 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík,

Proti :

Mgr. Eva Ježíková, Rastislav Gajdoš, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 29/2014 bolo prijaté.
Program č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií – letná ( 95 500 €)
5.2 Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná (25 000 €)
5.3 Správa a údržba verejných priestranstiev, autobusových zastávok ( 7 600 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
kapitálové výdavky :

43 100 €
85 000 €.

DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – sumu 20 000 € na rekonštrukciu prístupových ciest do osád
zrušiť alebo aspoň ponížiť.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – uvedenú sumu znížiť o 10 000 € a presunúť ju na
výstavbu chodníkov)
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
A/ s ch v a ľ u j e
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vo výdavkovej časti programu č. 5 Pozemné komunikácie Programového rozpočtu Obce
Makov pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- bežné výdavky: -v podprograme 5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií – letná:
- zvyšuje sa suma 17 000 € na 27 500 €
- dopĺňa sa bod 4 – Oprava prístupových komunikácií
do osád vo výške 10 000 €
- kapitálové výdavky: - nebude sa realizovať realizácia nových komunikácií vo výške 20 000
€, suma sa presúva na rekonštrukciu chodníka ku Chate Makov ako
bežný výdavok
- v bode 3 – rekonštrukcia prístupových ciest do osád vo výške 20 000
€ sa mení nasledovne: 10 000 € sa použije na opravu prístupových
ciest do osád ako bežný výdavok a 10 000 sa použije ako kapitálový
výdavok
- v bode 1 – rekonštrukcia chodníka sa zvyšuje o 17 000 €, čiže
celková suma na rekonštrukciu chodníka bude 28 000 € + 20 000 € +
10 000 + 17 000 = 75 000 €
- po úpravách výdavky v podprograme 5.1 sú nasledovné: bežné výdavky: 27 500 €
kapitálové výdavky: 85 000 € ,
celkom výdavky: 112 500 €.
B/ s ch v a ľ u j e
v programe č. 5 „Pozemné komunikácie“ : bežné výdavky vo výške
53 100 €
kapitálové výdavky vo výške 92 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 30/2014 bolo prijaté.
Program č. 6: VZDELÁVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
6.1 Základná škola ( 321 878 €)
6.2 Materská škola (122 845 €)
6.3 Školský klub detí (18 990 €)
6.4 Školská jedáleň (41 231 €)
6.5 Centrum voľného času (23 826 €)
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
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Ing. Marián Masnica, starosta obce – prioritou pri materskej škole v roku 2014 bude
zateplenie budovy nad schodiskom, ktoré by stále cca 24 000 € a dokončenie schodiska.
Zateplenie ostatného, vrátane strechy by sa riešilo prostredníctvom eurofondov.
Čiže navrhuje doplniť do rozpočtu na zateplenie sumu 24 213 € +6 000 € zo ZŠ.
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 6 Vzdelávanie Programového rozpočtu Obce Makov pre rok
2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 6.1 Základná škola – bežné výdavky – cudzie zdroje – navýšenie zo sumy
297 300 € na 320 678 €.
B/ s ch v a ľ u j e
v programe č. 6 „Vzdelávanie“ : bežné výdavky vo výške
493 845 €
kapitálové výdavky vo výške
29 525 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 31/2014 bolo prijaté.
Program č. 7: KULTÚRA, PROPAGÁCIA
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
7.1 Dom kultúry (46 300 €)
7.2 Organizácia kultúrnych aktivít (13 550 €)
7.3 Knižnica (13 133 €)
7.4 Kronika obce Makov (635 €)
7.5 Kultúrne projekty (3 500 €)
7.6 Webová stránka obce (1 000 €)
7.7 Obecný infokanál (2 450 €)
7.8 Informačný systém a propagácia (1 800 €)
7.9 Organizácia občianskych obradov (2 183 €)
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7.10 Úradná tabuľa (60 €)
7.11 Partnerská obec (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
kapitálové výdavky :

59 611 €
25 000 €.

DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – informuje, že z OCR Kysuce ešte dostaneme 5 100 €.
Treba prijať filozofiu, čo s domom kultúry, buď opravíme strechu v rámci projektu
z eurofondov alebo strechu opravíme ešte tento rok, len nevie čo konkrétne a na ktorom
mieste strechy. V rozpočte treba ponechať aspoň sumu 10 000 € na opravu strechy a
napojenie sa na kanalizáciu.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – ak v dome kultúry bude pršať ďalší rok,
má obavu, aby neskôr nebola ešte väčšia
následná škoda.)
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 7 Kultúra, propagácia Programového rozpočtu Obce Makov
pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 7.1 Dom kultúry – kapitálové výdavky sa rozpočet znižuje zo sumy 25 000
€ na 10 000 €.
B/ s ch v a ľ u j e
v programe č. 7 „Kultúra, propagácia“ : bežné výdavky vo výške
59 611 €
kapitálové výdavky vo výške 10 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

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

Ing. Alena Šupčíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 32/2014 bolo prijaté.
Program č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka budovy a ihriska (47 090 €)
8.2 Multifunkčné ihriská (580 €)
8.3 Detské ihriská (3 200 €)
8.4 Javornícko-Beskydská bežecká magistrála (200 €)
8.5 Turistické značenie (850 €)
8.6 Verejné osvetlenie (22 700 €)
8.7 Vianočné osvetlenie (800 €)
8.8 Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest u Papaji – symbol
dediny (3 300 €)
8.9 Cyklochodník (0 €)
8.10 Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce (0 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
kapitálové výdavky :

39 220 €
39 500 €.

DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – navrhuje v podprograme na detské ihriská navýšiť rozpočet
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – v obci stále budujeme, realizoval sa projekt
revitalizácie centra obce, treba však upraviť aj obrubníky so zeleňou.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – do podprogramu 8.8 treba doplniť ešte projekt
polyfunkčnej budovy – rozhľadne v sume 3 200 €.
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
A/ s ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 8 Prostredie pre život Programového rozpočtu Obce Makov
pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- v podprograme 8.3 Detské ihriská sa suma zvyšuje o 2 000 €, čiže celkom na sumu 5 200 €
- v podprograme 8.8 Verejná zeleň, prvky drobnej architektúry, vstupy do obce, brest
u Papaji - symbol dediny sa rozpočet navyšuje o sumu 3 200 € na realizáciu projektu
polyfunkčnej budovy – rozhľadne.
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B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 8 „Prostredie pre život“ : bežné výdavky vo výške
39 220 €
kapitálové výdavky vo výške 44 700 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 33/2014 bolo prijaté.
Program č. 9: BÝVANIE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
9.1 BD Makov – Čierne 17 (14 460 €)
9.2 Bytovka Makov – Trojačka č. 58 (560 €)
9.3 Investičná bytová výstavba (341 606 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
17 020 €
kapitálové výdavky : 339 606 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – v podprograme 9.3 Investičná bytová výstavba sa
rozpočet navýši , pričom úver na výstavbu bytového domu Štandard 210 bude vo výške
275 700 € a dotácia 118 150 €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
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vo výdavkovej časti programu č. 9 Bývanie Programového rozpočtu Obce Makov pre rok
2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
- bežné výdavky: - podprogram 9. 1 BD Makov-Čierne 17 – navýšenie rozpočtu o sumu 3 000
€ na opravu a údržbu budovy, celkový rozpočet v podprograme 9.1 je vo
výške 17 460 €
- kapitálové výdavky: -podprogram 9. 3 Investičná bytová výstavba – mení sa dodávateľ, a to
Vodohospodár Makov spol.s r.o., kde ponuková cena je 389 666,04 , čiže
mení sa financovanie bytového domu Štandard 210 nasledovne:
30 % dotácia vo výške 118 150 € + 70 % úver vo výške 275 700 +
13,04 € vlastné zdroje, t. j. 393 863,04 € (vrátane projektových prác),
čiže kapitálové výdavky sa upravujú nasledovne: 393 863,04 €
(z toho 30% dotácia 118 150 € a 70% úver 275 700 €) + 38 650 €
technická vybavenosť (z toho dotácia 13 650 €, vlastné zdroje 25 000 €) +
5 000 € projekt BD namiesto ŠJ, t.j. celkom kapitálové výdavky
v podprograme 9.3: 437 513,04 €.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 9 „Bývanie“ : bežné výdavky vo výške
20 020 €
kapitálové výdavky vo výške 437 513€.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 34/2014 bolo prijaté.
Program č. 10: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
10.1 Zariadenie pre seniorov (425 476 €)
10.2 Útulok – Makov č. 122 (9 141 €)
10.3 Opatrovateľská služba v byte občana (17 288 €)
10.4 Rozvoz stravy a prepravná služba (4 464 €)
10.5 Menšie obecné služby (6 490 €)
10.6 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi (5 038 €)
10.7 Zdravotné stredisko, lekári (19 050 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
451 547 €
kapitálové výdavky : 35 400 €.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
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Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 10 „Sociálne a zdravotné služby“ : bežné výdavky vo výške
451 547 €
kapitálové výdavky vo výške 35 400 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 35/2014 bolo prijaté.
Program č. 11: ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
11.1 Vzdelávanie zamestnancov obce ( 700 €)
11.2 Správa obce (156 146 €)
Celkové výdavky v uvedenom programe: bežné výdavky:
149 846 €
kapitálové výdavky :
7 000 €.
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – v podprograme Správa CHP Makov sa ruší výdavok na
opravu budovy ČOV vo výške 8 000 €, nakoľko bola ČOV schválená na odpredaj.
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 ch v a ľ u j e
vo výdavkovej časti programu č. 11 Administratíva, správa a údržba obce Programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 oproti návrhu nasledovné zmeny:
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- podprogram 11.2.2 Správa CHP Makov – bežné výdavky – bod 5 Oprava budovy ČOV vo
výške 8 000 € sa ruší, t. j. celkom bežné výdavky v podprograme 11.2.2 sú vo výške 10 271
€.
B/ S ch v a ľ u j e
v programe č. 11 „Administratíva, správa a údržba obce“ :
bežné výdavky vo výške
162 367 €
kapitálové výdavky vo výške 7 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 36/2014 bolo prijaté.
Program č. 12: PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Skladá sa z nasledovných podprogramov:
12.1 Rímsko-katolícka farnosť Makov (2 000 €)
12.2 Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti (800 €)
12.3 ZO SZŤP a ZPCCH Makov (1 600 €)
12.4 Makovanka, občianske združenie (800 €)
12.5 ZO ZŠTČ (0 €)
12.6 ŠK Javorník Makov (5 000 €)
12.7 Dobrovoľný hasičský zbor (400 €)
12.8 MO Matica slovenská (500 €)
DISKUSIA K UVEDENEJ ČASTI BODU PROGRAMU č. 9-Schválenie programového
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014 – Výdavková časť:
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – v zastúpení Bc. Petra Kubinca, predsedu ŠK Javorník Makov
žiada o navýšenie dotácie o 3 500 €, resp. navrhuje navýšenie aspoň na sumu 7 000 €.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – konštatuje, že sa ľudia strašne sťažujú
a vznášajú kritiku, že obec dáva na futbalistov neskutočné
peniaze, hoci v klube hrá veľmi málo Makovanov. Veď
len v roku 2014 sa z rozpočtu obce vyčlenilo pre ŠK
Javorník 52 000 € vo forme dotácie + budovania
prístrešku na polyfunkčnej budove Makov-Čierne 17 pri
futbalovom ihrisku.)
(p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – podľa jeho názoru suma 5 000 € pre ŠK Javorník postačuje,
radšej dať väčšiu dotáciu aspoň o 1 000 € pre
Rímskokatolícku farnosť Makov.)
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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: 4
Návrh uznesenia, predloženého p. Martinom Pavlíkom, poslancom OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
dotáciu pre ŠK Javorník Makov vo výške 7 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 37/2014 bolo prijaté.
Návrh uznesenia za schválenie celého programu č. 12:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
v programe č. 12 „Podpora všeobecne prospešných služieb“:
bežné výdavky vo výške13 100 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Eva Ježíková, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

Rastislav Gajdoš, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Greguš

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 38/2014 bolo prijaté.
Ďalej sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali finančnými operáciami rozpočtu vo
výdavkovej časti, v ktorých sú zahrnuté splátky úverov zo SLSP, a.s., zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, splátka investičného úveru na zriadenie ŠJ pre MŠ a ZŠ, splátka ŠFRB –
nový úver pre BD, vrátenie zábezpeky – projekt hasičská cisterna a vrátenie nevyčerpaných
KV na projekt Brest u Papaji.
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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: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
finančné operácie vo výdavkovej časti vo výške 263 857€.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 39/2014 bolo prijaté.
Na záver programu č. 9 dal starosta obce hlasovať o Programovom rozpočte Obce Makov pre
rok 2014 ako celku.
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
A/ s ch v a ľ u j e
Programový rozpočet Obce Makov pre rok 2014 nasledovne: - príjmová časť: 2 730 947 €
-výdavková časť: 2 699 520 €.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
návrh programového rozpočtu Obce Makov pre roky 2015-2016.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík, Martin Pavlík
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Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 40/2014 bolo prijaté.

10. RÔZNE:
A/ Nakladanie s majetkom obce – Predaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 p. Jozefovi Lučanovi
a manželke Janke, obaja bytom Makov 58
K bodu predložil informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Dňa 12.06.2013 uznesením OZ č. 94/2013 obecné zastupiteľstvo schválilo prípad hodný
osobitného zreteľa pre predaj časti pozemku CKN 206/11 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 342 m2 , pričom plošnú výmeru odpredávaného pozemku mal určiť geometrický
plán.
Geometrický plán bol objednaný u firmy GEODÉZIA ČADCA s.r.o., Ing. Jana Fuljerová,
Vyšný koniec 216, Turzovka. Uvedený geometrický plán bol vyhotovený pod č. 48/2013
uvedenou firmou a úradne bol overený Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom Ing. Teréziou Targošovou pod č. 1136/2013 dňa 15.01.2014.
Daný geometrický plán si priamo platil objednávateľ Jozef Lučan a manželka Janka
Lučanová, trvale bytom Makov 58.
Vyhotovenie geometrického plánu trvalo dlhšie, nakoľko bola robená údržba pozemku CKN
206/11. Rozhodnutím Okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru č. X-416/2013-Rb zo
dňa 19.11.2013 bola opravená výmera parcely CKN 206/11 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 342 m2 na správnu výmeru zastavané plochy a nádvoria o výmere 314 m2 .
Týmto odôvodňujeme nesúlad medzi uznesením č. 94/2013 zo dňa 12.06.2013 týkajúcej sa
výmery pozemku CKN 206/11, čo bolo riadne predložené na rokovaní OZ dňa 04.12.2013.
Na uvedenom základe navrhujeme odpredaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 , podľa GP č. 48/2013 kupujúcim, p. Jozefovi Lučanovi
a manželke Janke Lučanovej, trvale bytom Makov 58, 023 56 Makov, do ich BSM, na
základe žiadosti zo dňa 29.05.2013.
Zároveň v zmluve bude zriadené vecné bremeno v prospech Obce Makov na užívanie
pozemku počas opráv budovy súp. č. 146.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10/A:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – pokiaľ je prechod okolo budovy MŠ zachovaný
a v zmluve bude zakomponované vecné bremeno, nie je problém schváliť odpredaj
uvedeného pozemku.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku CKN 206/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 , podľa GP č.
48/2013 vyhotoveného firmou GEODÉZIA ČADCA s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný koniec
216, Turzovka, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom - Ing.
Teréziou Targošovou pod č. 1136/2013 dňa 15.01.2014 kupujúcim, p. Jozefovi Lučanovi, nar.
14.11.1960 a manželke Janke Lučanovej, rod. Kubišovej, nar. 07.02.1963, obaja trvale bytom
Makov 58, 023 56 Makov, do ich BSM.
Zároveň súčasťou kúpnopredajnej zmluvy bude zriadenie vecného bremena kupujúcim p.
Jozefom Lučanom a manželkou p. Jankou Lučanovou, rod. Kubišovou, ako povinným
z vecného bremena, v prospech oprávneného z vecného bremena, a to vlastníka Obce Makov,
Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 a súčasného správcu Materskej školy Makov,
rozp. org. , Makov č. 146, 023 56 Makov, IČO: 37902890, resp. budúcich vlastníkov
a správcov, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku CKN 206/13 zastavané plochy
a nádvoria strpieť a umožniť vlastníkovi budovy súp. č. 146 , pozemku CKN 206/1, na
ktorom stojí budova súp. č. 146 a pozemku CKN 206/11 zastavané plochy o výmere 273 m2
opravy budovy súp. č. 146.
Kúpna cena pozemku predstavuje 15 €/1 m2 , čo za 41 m2 predstavuje sumu 615 €.
Kupujúci bude zároveň znášať náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy, náklady za zriadenie
vecného bremena, náklady na osvedčenie podpisov na kúpnych zmluvách a náklady
za odvkladovanie kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena na Okresnom úrade v Čadci,
katastrálnom odbore.
Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Makove
uznesením č. 94/2013 dňa 12.06.2013 v nasledovnom znení:
„O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v M a k o v e
s ch 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 prípad hodný osobitného zreteľa pre predaj časti pozemku CKN
206/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 342 m2 , pričom plošnú výmeru dopredávaného
pozemku určí geometrický plán.
Geometrický plán bude vyhotovený v zmysle priloženého nákresu, a to tak, že odpredávaná
časť pozemku bude zalícovaná s prístreškom pre drevo, ktorý majú p. Jozef Lučan a manželka
Janka Lučanová postavený na uvedenom obecnom pozemku a v zmysle obhliadky poslancov
OZ.
Uvedený pozemok sa bude odpredávať do BSM manželov Jozefovi Lučanovi a Janke
Lučanovej, rod. Kubišovej, obaja bytom Makov 58, 023 56 Makov.
Na odpredávaný pozemok zriadia p. Jozef Lučan a manželka Janka Lučanová vecné bremeno
v prospech Obce Makov, ako vlastníka nehnuteľnosti – budovy materskej školy súp. č. 146,
na užívanie pozemku počas opráv budovy súp. č. 146.
Dôvodom hodný osobitného zreteľa je riadne usporiadanie vlastníckych vzťahov
umožňujúcich riadne užívanie nehnuteľností medzi oboma susedmi – Obcou Makov a p.
Jozefom Lučanom a manž. Jankou Lučanovou.
Cena za odpredávaný pozemok je 15 €/1 m2 .
Kupujúci bude znášať náklady na vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy,
zriadenie vecného bremena a odvkladovanie.“
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Dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli
a obecnej webovej stránke www.makov.sk dňa 21.06.2013.
Oproti dôvodu hodného osobitného zreteľa je v uznesení OZ zo dňa 12.06.2013 pod č.
94/2013, kde je uvedená výmera pozemku CKN 206/11 zastavané plochy a nádvoria
342 m2 , bola táto výmera opravená rozhodnutím Okresného úradu Čadca, katastrálneho
odboru č. X-416/2013-Rb zo dňa 19.11.2013.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 41/2014 bolo prijaté.
B/ Nakladanie s majetkom firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. – Schválenie
prenájmu Dotláčacej stanice pre predĺženie vervy V1-1 po
SKI Makov Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám,
a.s. Žilina
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že uznesením č.
78/2013 zo dňa 04.12.2013 bol schválený dôvod hodný osobitného zreteľa a zámer na
odpredaj prebytočného majetku, a to dotláčacej stanice pre predĺženie vetvy V1-1 po SKI
Makov. Uvedený zámer bol zverejnený, obec oslovila prevádzkovateľa verejného vodovodu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. s ponukou na odpredaj dotláčacej stanice. Firma
s kúpu nesúhlasí, iba s prenájmom vo výške odpisov, z dôvodu, že nemajú kapitálové
investície.
Na dnešné rokovanie OZ je poslancom predložený návrh zmluvy o nájme, kde cena ročného
nájmu bude podľa odpisového plánu vo výške 890 € do roku 2029 a nasledujúce roky bude
ročné nájomné vo výške 4 € bez DPH.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10/B:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – uvedenú zmluvu už raz pripomienkovala,
avšak v návrhu opäť nie je nič zmenené. Nesúhlasí s návrhom, aby nasledujúce roky po
poslednom roku odpisovania bolo nájomné iba 4 € ročne. Nech je nájom stále vo výške 890 €
ročne, čo je suma vo výške odpisov. Obec by bola potom v nevýhode.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v súčasnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
nemajú kapitálové prostriedky na odkúpenie dotláčacej stanice, možno neskôr ich mať budú,
navrhuje neviazať sa v zmluve rokmi.
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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: 4
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
prenájom „Dotláčacej stanice pre predĺženie vetvy V1-1 po SKI Makov“ pre prevádzkovateľa
verejného vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s..
B/ s p l n o m o c ň u j e
konateľov firmy Vodohospodár Makov spol. s r. o. pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom
„Dotláčacej stanice pre predĺženie vetvy V1-1 po SKI Makov“ s prevádzkovateľa verejného
vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s..
Konečná verzia zmluvy o prenájme bude schválená Obecným zastupiteľstvom v Makove.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 42/2014 bolo prijaté.
11. 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 19 –42/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
12. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi

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 15.00 hod.
Ing. Marián Masnica
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starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ

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

Jozef Pavlík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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