ZÁPISNICA
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 18. júna 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :

Ing. Marián Masnica

Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Ostatní prítomní:

Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
Zuzana Kubačková, riaditeľka MŠ
Ing. Irena Valičková, zamestnanec obce
František Chuděj, zamestnanec obce
Helena Pajerová, zamestnanec obce
Mgr. Monika Hrtúsová, zamestnanec obce
Ing. Stanislav Mikovčák
akad. sochár Milan Greguš

Neprítomná:

Mgr. Ján Gašparík - ospravedlnený
Ing. Stanislav Lučan - 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 7 poslancov, z celkového počtu 9,
čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Ing. Marián Masnica, starosta obce, doplnil program obecného zastupiteľstva o nasledovný
bod: Udelenie ceny obce Makov pre ŠK Javorník Makov ako bod č. 20 s tým, že sa
nasledujúce body prečíslujú.
Zároveň p Jozef Pavlík navrhol stiahnuť z rokovania bod č. 8 – Návrh na úpravu rozpočtu
Obce Makov pre rok 2014.
2. SCHVÁLENIE 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.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
Rastislava Gajdoša a Rudolfa Greguša, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Stanislavu Gregušovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 06. 2014:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanec obecného zastupiteľstva,
- p. Rudolfa Greguša, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 18. 06. 2014
Stanislavu Gregušovú, zamestnankyňu Obce Makov.
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. 63/2014 bolo prijaté.
Starosta obce Ing. Marián Masnica dal hlasovať o návrhu programu tak, ako bol predložený
s doplnením bodu č. 20 Udelenie ceny obce Makov pre ŠK Javorník Makov a následným
prečíslovaním ďalších bodov programu bez vypustenia bodu č. 8 Návrh na úpravu rozpočtu
Obce Makov pre rok 2014.
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
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s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 18. 06. 2014:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
noviel na účel odstránenia porušovania zákonov
4. Prezentácia autorského návrhu Ing. Stanislava Mikovčáka polyfunkčného objektu s
rozhľadňou
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2013
6. Správa audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2013
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z. pre Obecné
zastupiteľstvo obce Makov
7. Schválenie Záverečného účtu Obce Makov za rok 2013
8. Návrh na úpravu rozpočtu Obce Makov pre rok 2014
9. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Makov na roky 2011 – 2015
10. Výročná správa Združenia TKO Semeteš, n. o. za rok 2013 a schválenie zástupcu Obce
Makov v Dozornej rade Združenia TKO Semeteš, n. o.
11. Informatívna správa o schválení projektu „Ručné lisy plastov pre domácnosti v Makove“
a jeho následnom priebehu
12. Informatívna správa o úspešnosti, resp. neúspešnosti podaných projektov na úseku kultúry
(Reinsberg, Gotčár, Makovníček/Poľská republika)
13. Informatívna správa o Petro-Pavlovských hodoch 2014
14. Informatívna správa o zapojení sa Obce Makov do národného projektu opatrovateľskej
služby
15. Ponuka p. Jána Moravčíka, Makov 226 na odpredaj pozemku na parkovisku pri jeho
rodinnom dome
16. Informatívna správa o výsledkoch verejných obstarávaní vykonaných Obcou Makov
k 31.05.2014
17. Odpočet koncepcie rozvoja Základnej školy Makov za roky 2009 – 2014 v súvislosti
s ukončením volebného obdobia riaditeľa Základnej školy Makov, rozp. org.
18. Odpočet koncepcie rozvoja Materskej školy Makov za roky 2009 – 2014 v súvislosti
s ukončením volebného obdobia riaditeľky Materskej školy Makov, rozp. org.
19. Správa o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiac apríl, máj, jún 2014
20. Udelenie ceny obce Makov pre ŠK Javorník Makov
21. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Makov pre účely
zriadenia detskej ambulancie
22. Podnet a žiadosť akademického sochára Milana Greguša – ochrana a záchrana historickej
osady Greguše, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysúc a západného pohoria
Javorníkov
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Návrh na uznesenie
26. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Mgr. Eva Ježíková, Ing. Alena Šupčíková
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Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 64/2014 bolo prijaté.
Na základe schválenia návrhu programu predloženého starostom obce sa nehlasovalo
o návrhu poslanca p. Jozefa Pavlíka.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 75/2012 – úloha je splnená, žiadosť o dotáciu Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a žiadosť o úver Štátnemu fondu rozvoja bývania bola zaslaná.
Stavebné povolenie je právoplatné. V súčasnosti sa čaká, či bude dotácia schválená.
V prípade schválenia dotácie sa začne s výstavbou.
- uznesenie č. 186/2012, bod B – s prípravou obecného pozemkového spoločenstva sa
nepokračuje
- uznesenie č. 17/2013 – úloha je v plnení, na dnešnom zasadnutí sa bude prejednávať
návrh Ing. Stanislava Mikovčáka
- uznesenie č. 39/2013, bod B – úloha je v plnení, systémový koncepčný materiál v oblasti
zamestnanosti v obci Makov bude spracovaný v rámci aktualizácie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Makov
- uznesenie č. 86/2013, bod J – úloha je splnená, o spojenie Základnej školy Makov, rozp.
org. s Materskou školou Makov, rozp. org. do nového právneho subjektu – do jednej
právnickej osoby Základná škola s materskou školou, rozp. org., Makov č. 264, 023 56
Makov bolo požiadané, od 01. 09. 2014 je schválené Ministerstvom školstva SR spojenie
týchto dvoch subjektov do jedného právneho subjektu.
- uznesenie č. 135/2013, bod D – úloha je v plnení
- uznesenie č. 173/2013, bod B – úloha je splnená, stavebné povolenie je vydané na zmenu
účelu nebytových priestorov, nachádzajúcich s v budove zdravotného strediska č. 211 na
priestory bytové a o zmenu účelu bolo požiadané
- uznesenie č. 44/2014, bod B – úloha splnená, konanie bolo zvolané na deň 26. 06. 2014
- uznesenie č. 48/2014, bod B – úloha splnená, výberové konanie bolo vyhlásené
s termínom predkladania žiadostí do 30. 05. 2014
- uznesenie č. 62/2014 – úloha v plnení
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
berienavedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 65/2014 bolo prijaté.
4. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
OBCE MAKOV ZA ROK 2013
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2013 zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce boli alokované do 12
programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky. Každý program, ktorý
predstavuje súhrn aktivít / prác, činností a dodávok/ má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom
zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ
sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu
záverečného účtu je na úrovni percentuálneho vyjadrenia plnenia či neplnenia čerpania
finančných prostriedkov a plánovaných merateľných ukazovateľov.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2013 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná
závierka k 31. 12. 2013 bola v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.
V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavná
kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Makov za rok 2013 výrokom „Celoročne hospodárenie schvaľuje
s výhradami.“ z nasledujúceho dôvodu:
1. Poskytnutá dotácia vo výške 1000 € pre ZTŠČ nebola zúčtovaná do 15. 01. 2014, resp.
vrátená v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov do 15. 02. 2014.
Podrobný popis v podprograme 12.5.
2. Obci chýba povinný dokument „Zásady hospodárenia obce“ v ktorých je obec povinná
upraviť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (novela 258/2009 a novela 507/2010) podmienky nakladania s obecným
majetkom zaviesť pravidlá pri predaji a prenájme majetku obce, upraviť spôsob výkonu
práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na
právnických osobách založených obcou
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16 ods. 11, ak sa záverečný
účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov.
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DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 4
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Úplne súhlasí s tým, že ZO ZTŠČ dostalo dotáciu, a v termíne ju nevyúčtovalo. Buď
bude táto organizácia vyzvaná na doloženie správy alebo môže obecné zastupiteľstvo
rovno prijať uznesenie, na základe ktorého organizácia dotáciu vráti v plnej výške.
Ohľadom zásad hospodárenia, nepovažuje za potrebné prijať tieto zásady, nakoľko ide
vlastne len o potvrdenie právomocí obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré
majú dané zákonom. Obec postupuje pre nakladaní s majetkom obce v zmysle
platného zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nevidí
dôvod, aby záverečný účet musel byť schvaľovaný s výhradami, nakoľko tieto dva
nedostatky nie sú podstatné pre jeho schválenie a neposudzujú sa v zmysle
schvaľovania záverečného účtu.
Elena Trebulová, hlavný kontrolór obce
Na vyjadrenie starostu obce odpovedala, že záverečný účet sa schváliť môže, avšak
treba prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Nesúhlasí s vyjadrením hlavnej kontrolórky nakoľko sa vyjadrila k veciam, ktoré do
záverečného účtu nepatria. Neprijatie zásad hospodárenia s majetkom obce je
nedostatkom, ale nesúvisí so záverečným účtom.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) b e r i e n a v e d o m i e
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Makov za rok 2013.
B) ž i a d a
Združenie technických a športových činností (ZO ZTŠČ) o vyúčtovanie poskytnutej dotácie
za rok 2013 v náhradnom termíne do 15. 07. 2014.
C) ž i a d a
starostu obce o spracovanie „Zásad hospodárenia obce“ a to do 30. 08. 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík, Mgr. Eva Ježíková

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 66/2014 bolo prijaté.
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5. SPRÁVA AUDÍTORA ING. TIBORA BÁTORYHO K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
OBCE MAKOV ZA ROK 2013 A O PREVERENÍ SÚLADU HOSPODÁRENIA
OBCE MAKOV SO ZÁKONOM Č. 583/2004 Z. Z. PRE OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO OBCE MAKOV
Správa audítora Ing. Tibora Bátoryho bola predložená poslancom obecného zastupiteľstva na
preštudovanie.
Podľa jeho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Makov k 31. 12. 2013 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie navedomie
správu audítora Ing. Tibora Bátoryho k účtovnej závierke Obce Makov za rok 2013
a o preverení súladu hospodárenia Obce Makov so zákonom č. 583/2004 Z. z.
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. 67/2014 bolo prijaté.
6. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE MAKOV ZA ROK 2013
Záverečný účet Obce Makov za rok 2013 obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
5. Tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov k:
- zriadeným právnickým osobám
- založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
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- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2013
8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
11. Hodnotenie plnenia programov obce
12. Návrh uznesenia
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový vo výške 2.724 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 499.332 €.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými
finančnými operáciami.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 6
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Mala otázku na Ing. Irenu Valičkovú, že čo sa na obci považuje za dlhodobý majetok,
prečo obec berie úvery, keď má peniaze a čo je to časové rozlíšenie výnosov.
Ing. Irena Valičková jej odpovedala, že dlhodobý majetok v Obci Makov tvoria
podiely vo firmách Vodohospodár Makov, spol. s r. o. a SEVAK, a. s. Úver obec
zobrala, aby mohla prefinancovať projekty, ktoré mala začaté, nakoľko v tom období
colnica ešte nebola predaná a nevedelo sa isto, či sa predá. Do časového rozlíšenia
výnosov sa účtujú dotácie, ktoré obec dostáva zo štátu (napr. na projekt brest, na
prevádzku ZPS, školskej jedálne).
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mala otázku na Ing. Irenu Valičkovú, že čím vznikol zisk. Ing. Irena Valičková
odpovedala, že predajom colnice v decembri 2013.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) s ch v a ľ u j e
„Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie“ Obce Makov za rok 2013 bez výhrad.
B) s ch v a ľ u j e
usporiadanie prebytku hospodárenia roku 2013 v sume 94.621,13 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov
a to sumou 9.500 € na rezervný fond a sumou 85.121,13 € na kapitálové výdavky v roku
2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 68/2014 bolo prijaté.
7. PREZENTÁCIA AUTORSKÉHO NÁVRHU ING. STANISLAVA MIKOVČÁKA
POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU S ROZHĽADŇOU
Ing. Stanislav Mikovčák predložiť poslancom na ukážku všetky návrhy, ktoré doposiaľ videli
s tým, že zároveň predložil svoj úplne nezávislý návrh, ktorý mal dve alternatívy. Navrhuje
postaviť jednoduchú betónovú stavbu, ktorá bude obsahovať prvky – otlačky dreva ako
symbol prostredia, v ktorom sa rozhľadňa bude nachádzať. Navrhuje nestavať polyfunkčný
objekt, ale v súčasnosti iba rozhľadňu, pri ktorej budú vybudované priestory na umiestnenie
ostatných stavieb v prípade potreby. Jeho návrh neobsahuje žiadne poskytovanie občerstvenia
alebo WC, nakoľko v prípade ich stavby by obci trvalo niekoľko rokov kým by v týchto
priestoroch zabezpečila potrebnú infraštruktúru (pitnú vodu, kanalizáciu, ...).
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 7
Jozef Pavlík, poslanec obecného zastupiteľstva
Navrhol, aby objekt obsahoval reštauračné zariadenie a verejné WC, ktoré by sa
využívalo hlavne v zimnom období počas prevádzky lyžiarskeho vleku. Ďalej navrhol,
aby rozhľadňa nekončila rovnou strechou, ale aby končila špičkou ako keby tam bol
čupeľ stromu.
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Vyjadril sa, že určite chce, aby objekt obsahoval verejné WC. Objekt, ktorý bude
naprojektovaný nikde nepostavíme z vlastných zdrojov, takže je jedno, či tam bude
i sociálne zariadenie a bude to náročnejšie. Tento projekt pripravujeme pre oživenie
cestovného ruchu v obci a budeme sa snažiť o jeho financovanie prostredníctvom
eurofondov. Tento posledný návrh predložený Ing. Stanislavom Mikovčákom je podľa
môjho názoru moc moderný a vhodný skôr do mesta, ako na vrchol Javorníkov.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva
Nevie sa stotožniť s návrhom modernej stavby. Navrhuje, aby tam bolo vybudované
verejné WC a určite aby tam bol vybudovaný prístrešok, kde by si mohli turisti
oddýchnuť a zjesť svoje desiaty.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Prikláňa sa k návrhu, aby objekt neobsahoval príslušenstvo. Navrhla, aby steny, ktoré
sú plné, boli rozbité nejakým obkladom (napr. dreveným).
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) b e r i e n a v e d o m i e
architektonický návrh rozhľadne architekta Ing. Stanislava Mikovčáka.
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B) ž i a d a
architekta Ing. Stanislava Mikovčáka, aby štúdiu rozhľadne dopracoval do vizualizácie.
C) s c h v a ľ u j e
modernú alternatívu rozhľadne.
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. 69/2014 bolo prijaté.
8. UPOZORNENIE PROKURÁTORA PODĽA § 28 ODS. 1 ZÁKONA Č. 153/2001 Z.
Z. O PROKURATÚRE V ZNENÍ NOVIEL NA ÚČEL ODSTRÁNENIA
PORUŠOVANIA ZÁKONOV
Ing. Alena Šupčíková informovala prítomných o odvolaniach na výšku poplatku, ktoré zaslali
na Obec Makov bratia Konkolovci. Nakoľko nepredložili potrebné doklady, poplatok im
nebol znížený. Bratia Konkolovci podali svoje odvolania aj v roku 2013, kedy im poplatky
boli znížené každému na polovicu. Nakoľko s takýmto znížením nesúhlasili, obec obdržala
ďalšie odvolania, ktoré odstúpila druhostupňovému orgánu Finančnému riaditeľstvu SR
v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol, že obec postupovala správne. Nakoľko sa bratom
Konkolovcom nepáčila ani táto odpoveď, podali protest na okresnú prokuratúru na VZN obce
Makov a na rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR. Obec Makov obdržala upozornenie
okresného prokurátora na dôslednosť pri tvorbe VZN a rešpektovanie ustanovení zákona
582/2004 Z. z. s tým, že účinnú VZN má dať obec do súladu s platnou právnou úpravou.
Poslanci obecného zastupiteľstva si materiál preštudovali a nemali žiadne otázky.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A) p r e r o k o v a l o
upozornenie prokurátora JUDr. Evy Stopkovej č. Pd 44/14/5502-17 zo dňa 23. 05. 2014
podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení noviel na účel odstránenia
porušovania zákonov.
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B) u k l a d á
Ing. Alene Šupčíkovej, zástupkyni starostu obce a Stanislave Gregušovej, zamestnankyni
obce na úseku miestnych daní a miestneho poplatku:
- dôsledne sa oboznámiť s platnou právnou úpravou, na základe ktorej obec vydáva VZN,
- venovať väčšiu pozornosť príprave, návrhu VZN,
- ustáliť, či je v obci zavedený i množstvový zber,
- dôsledne rešpektovať ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z.,
- zníženie, odpustenie poplatku uplatňovať len v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z.,
- preskúmavané, t. č. účinné VZN dať do súladu s platnou právnou úpravou a to do
15.09.2014.
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. 70/2014 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE MAKOV
NA ROKY 2011 - 2015
Program odpadového hospodárstva je dokument, ktorý obec schvaľuje a následne sa ním riadi až
potom, keď takýto svoj dokument schváli štát a následne kraj. Nakoľko proces prípravy dokumentu
v prípade štátu bol zdĺhavý, žilinský kraj svoj dokument začal pripravovať až v roku 2013 a schválený
bol v roku 2014. Obec je povinná do 3 mesiacov od schválenia krajského programu odpadového
hospodárstva predložiť svoj program na schválenie na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné
prostredie.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 9
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Vyjadril sa, že tento dokument má význam, nakoľko človek z neho vidí nakladanie
s odpadmi za predchádzajúce obdobie. Má svoju štruktúru, ktorá je platná pre všetky
obce v SR. Okrem programu odpadového hospodárstva mojimi požiadavkami
v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú:
- vybudovanie zberného dvora z prístrešku pre dobytok súp. č. 136 v priestoroch
bývalej CHP,
- vybrať pozemok – priestor, kde by sa uskladňoval drobný stavebný odpad, ktorý by
sa následne v prípade potreby podrvil a využil na opravy komunikácií, nakoľko
jeho skládkovanie je raz tak drahé ako skládkovanie ostatného komunálneho
odpadu a hlavne občania by ho tam mohli bezplatne v rámci poplatku za odpad
doviezť kedykoľvek a nemusel by sa neustále ukladať, prekladať, takáto
manipulácia je drahá.
- vybrať pozemok – priestor, kde by sa mohol uskladňovať biologicky rozložiteľný
odpad a to hlavne z rekreačných chalúp.
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Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Prikláňa sa k požiadavkám, ktoré predložil starosta obce s tým, že navrhuje usporiadať
v obci také akcie pre občanov, kde by občania mohli v presne určené dni priniesť
svoje zachovalé nábytky, oblečenie, príslušenstvo domácností, ..., ktoré by si zasa na
druhú stranu mohli iní občania zobrať pre vlastnú potrebu a to všetko bezplatne. Niečo
na spôsob textilu, ktorý sa v súčasnosti zbiera do plechovej nádoby v autobusovej
zastávke pri železnici a občianske združenie si ho berie pre svoje potreby.
Jozef Pavlík, poslanec obecného zastupiteľstva
Súhlasí s návrhom starostu na zriadenie takýchto dočasných skládkových miest, avšak
v súčasnosti sa nevie k tomu vyjadriť. Treba si to riadne premyslieť.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
A/ s c h v a ľ u j e
dokument Program odpadového hospodárstva obce Makov na roky 2011 – 2015.
B/ u k l a d á
Ing. Alene Šupčíkovej a Stanislave Gregušovej pripraviť návrhy pozemkov na dočasné
uskladnenie drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu a zabezpečiť,
aby oficiálny zberný dvor bol vybudovaný z prístrešku pre dobytok súp. č. 136 v priestoroch
bývalej CHP.
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. 71/2014 bolo prijaté.
10. VÝROČNÁ SPRÁVA ZDRUŽENIA TKO SEMETEŠ, N. O. ZA ROK 2013
A SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU OBCE MAKOV V DOZORNEJ RADE
ZDRUŽENIA TKO SEMETEŠ, N. O.
Medzi základné práva a povinnosti samosprávy obce patrí v zmysle § 4 ods. 2 písm. „l“
zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že samospráva zakladá, zriaďuje, zrušuje
a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné
právnické osoby a zariadenia.
V tejto súvislosti jednou z právnických osôb, kde je Obec Makov zakladateľom, je
i Združenie TKO Semeteš, n. o., kde riadiace a kontrolné činnosti sú zabezpečované
prostredníctvom správnej a dozornej rady. V tejto súvislosti má obecná samospráva v Makove
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záujem aspoň jeden krát ročne predložiť do OZ výsledky činnosti organizácie, ktorej je
spoluzakladateľom.
Takýmto materiálom, ktorý predstavuje súhrnnú činnosť o činnosti organizácie, je výročná
správa za príslušný kalendárny rok. V tejto súvislo Vám uvedenú výročnú správu za rok 2013
predkladáme.
Zároveň v zmysle čl. III. výročnej správy v priebehu roka 2012 odstúpil z Dozornej rady p.
Stanislav Novotný a v roku 2013 nebola obcami doporučená a správnou radou zvolená
náhrada za odstupeného. Preto je potrebné odporučiť nového člena. Za Obec Makov
navrhujeme Ing. Alenu Šupčíkovú.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 10
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Nakoľko sa končí volebné obdobie nesúhlasí s tým, aby bola volená za člena Dozornej
rady Združenia TKO Semeteš, n. o.
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
prerokovalo a berie na vedomie
výročnú správu Združenia TKO Semeteš, n. o. za rok 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. 72/2014 bolo prijaté.
11. INFORMATÍVNA SPRÁVA O SCHVÁLENÍ PROJEKTU „RUČNÉ LISY
PLASTOV PRE DOMÁCNOSTI V MAKOVE“ A JEHO NÁSLEDNOM
PRIEBEHU
Obecné zastupiteľstvo v Makove na svojom zasadnutí dňa 02. 10. 2013 schválilo uznesením
č. 129/2013 predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014
z Environmentálneho fondu – Program obnovy dediny pre projekt „Zakúpenie ručných lisov
na PET fľaše ako vybavenie rodinných domov a domácností“ vrátane spolufinancovania vo
výške 14 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, a to v sume 700 €.
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Obec Makov v roku 2013 žiadosť podala a dňa 14. 05. 2014 obdržala oznámenie Slovenskej
agentúry životného prostredia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu – Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 26/POD1-34/14 zo dňa 06. 05. 2014.
Poskytnutá dotácia je vo výške 5.000 € a obec bude projekt spolufinancovať sumou 263,16 €.
Agentúra vyzvala obec na predloženie dokladov potrebných pre uzavretie zmluvy na dotáciu,
ktoré boli odoslané dňa 28. 05. 2014.
Zároveň obec vykonala prieskum trhu na dodávku 200 ks lisov, kde vyhodnotenie prieskumu
bolo vykonané dňa 05. 06. 2014 s tým, že najnižšiu cenu ponúkla firma Activa Slovakia, s. r.
o. a to v sume 5.220 € vrátane DPH a dopravy.
V súčasnosti obec zaslala firme záväznú objednávku na dodávku lisov. Zároveň vyhodnotenie
prieskumu trhu obec musí zaslať na kontrolu agentúre.
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
informatívnu správu o schválení projektu „Ručné lisy plastov pre domácnosti v Makove“
a jeho následnom priebehu.
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. 73/2014 bolo prijaté.
12. INFORMATÍVNA SPRÁVA O ÚSPEŠNOSTI, RESP. NEÚSPEŠNOSTI
PODANÝCH PROJEKTOV NA ÚSEKU KULTÚRY (REINSBERG, GOTČÁR,
MAKOVNÍČEK/POĽSKÁ REPUBLIKA)
Dňa 30. 01. 2014 bolo Obecným zastupiteľstvom v Makove schválené zapojenie sa do kultúrnej

spolupráce obce Makov a rakúskej obce Reinsberg. Vzhľadom na vysoké náklady boli v apríli
na kultúrne podujatia v rámci hodových slávností podané dva projekty, v ktorých sa obec
uchádzala o dotáciu v celkovej výške 6000 €. Žiaľ v Nadácii Pontis aj v Nadácii SLSLP obec
nebola úspešná a ani jeden z projektov nebol podporený. Taktiež sme sa uchádzali o
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poskytnutie dotácie z fondu PRO SLOVAKIA z MKSR. Projekt bol vypracovaný na účasť v
rakúskom Reinsbergu. Ani v tomto dotačnom programe sa nám nepodarilo získať peniaze na
dofinancovanie projektov. Vzhľadom na tento fakt, musíme všetky náklady spojené s
podujatiami - Petro Pavlovské hody a Reinsberg Nächten v Reinsbergu uhradiť z rozpočtu
obce
Zároveň obec podala žiadosti o dotáciu z Višegradského fondu a to na publikáciu o Gotčárovi
a na kultúrnu spoluprácu s poľskou obcou Jelenia Gora.
Úspešný bol projekt s obcou Jelenia Gora, kde vystupoval folklórny súbor Makovníček cez
víkend v dňoch 13. – 14. 06. 2014
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PETRO-PAVLOVSKÝCH HODOCH 2014
Program Petro-Pavlovských hodov bude prebiehať od piatka 27.06.2014 do nedele
29.06.2014. Program bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený a oni si ho mohli
preštudovať. Nemali k nemu žiadne otázky.
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) b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o úspešnosti, resp. neúspešnosti podaných projektov na úseku kultúry
(Reinsberg, Gotčár, Makovníček/Poľská republika)
B) b e r i e n a v e d o m i e
informatívna správa o Petro-Pavlovských hodoch 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. 74/2014 bolo prijaté.
13. NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU OBCE MAKOV PRE ROK 2014
Nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §11
ods. 4 obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, predkladám na rokovanie
OZ Makov 1. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2014 na schválenie.
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Dôvodom úpravy rozpočtu je skutočnosť, že v schválenom rozpočte dňa 05. 02. 2014 na rok
2014 neboli zapracované niektoré bežné ako aj kapitálové výdavky, ktoré sa budú realizovať
v roku 2014.
V súvislosti s plnením príjmov rozpočtu roku 2014 a následne výdavkami bola predložená
prvá úpravu rozpočtu:
Príjmy rozpočtu 2014
- Správne poplatky a poplatky za pracovné úkony zvýšiť o výške 1 000 €
- Príjem za predaj tovarov, služieb zvýšiť o výšku 3 000 €
- Príjem za opatrovateľskú službu v teréne zvýšiť o výšku 1 150 €
- Dotáciu od ÚPSVR Čadca pre M. Nemec zvýšiť o výšku 2 740 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 7 890 €
Výdavky rozpočtu 2014
- zvýšiť v podprograme Cintorínske a pohrebné služby bežné výdavky na materiál o výšku
400 €
- zvýšiť v podprograme Cintorínske a pohrebné služby , Dom smútku kapitálové výdavky
na dielo Rekonštrukcia cintorína – stavebný objekt SO 03.03 časť B o výšku 6 000 €
- zvýšiť v podprograme Zvoz a odvoz odpadu bežné výdavky na nákup DHIM na odpad
o výšku 350 €
- zvýšiť v podprograme Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na PHM o výšku 1 000 €
a znížiť na nákup terčov pre OHZ o výšku 1000 €, zvýšiť na nákup zásahového
oblečenia o výšku 500 €, zvýšiť poistenie FORD o výšku 500 €
- znížiť v podprograme Ochrana pred požiarmi kapitálové výdavky na nákup prepravného
vozidla o výšku 500 €, znížiť na kúpu stavby pri ŽSR o výšku 28 000 € a znížiť na
rekonštrukciu kúpenej stavby pri ŽSR o výšku 15 000 €
- zvýšiť v podprograme Základná škola kapitálové výdavky na dažďovú kanalizáciu
o výšku 15 000 €
- zvýšiť v podprograme Školská jedáleň – výdajná bežné výdavky na mzdy od UPSVR
o výšku 2 030 € a odvody do poisťovní o výšku 710 €
- zvýšiť v podprograme Dom kultúry bežné výdavky na nákup DHIM o výšku 150 €
- zvýšiť v podprograme Dom kultúry kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy
o výšku 20 000 €
- zvýšiť v podprograme Organizácia kultúrnych aktivít bežné výdavky na Petro-Pavlovské
hody ( Hostia Reinsberg) o výšku 700 €
- znížiť v podprograme Kultúrne projekty bežné výdavky na spoluúčasti na projekty
o výšku 700 € a zároveň presunúť na prepravu do Reinsbergu o výšku 500 €,
- zvýšiť v podprograme Organizácia občianskych obradov bežné výdavky na príspevky pri
narodení dieťaťa o výšku 350 €
- zvýšiť v podprograme ŠK Javorník Makov kapitálové výdavky na predajný stánok
o výšku 400 €, na vybudovanie prístupovej cesty k ihrisku o výšku 4 500 €, dokončenie
prác pre rok2014 na prístrešku o výšku 3 000 € a strešná krytina na prístrešok vo výške
5 000 €, t. j. v celkovej výške o 12 900 €
- zvýšiť v podprograme Multifunkčné ihrisko bežné výdavky na materiál o výšku 200 €
- zvýšiť v podprograme Verejná zeleň bežné výdavky na materiál o výšku 300 €
- zvýšiť v podprograme BD Čierne 17 bežné výdavky na nákup kuchynskej linky o výšku
700 € a znížiť opravu a údržbu budovy o výšku 700 €
- zvýšiť v podprograme Zariadenie pre seniorov bežné výdavky na poštovné z vlastných
zdrojov o výšku 200 €, cestovné náhrady o výšku 50 €, všeobecný materiál o výšku 250 €
a bežné výdavky z vlastných zdrojov na nákup DHIM o výšku 500 €, zvýšiť bežné
výdavky na lekárske prehliadky zo štátnych zdrojov o výšku 400 € a znížiť na položke
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-

nákup DHIM zo štátnych zdrojov o výšku 400 €, znížiť rezervu o výšku 4 326 € a zvýšiť
vrátenie za neobsadené miesta o výšku 4 326 €
zvýšiť v podprograme Opatrovateľská služba v byte občana bežné výdavky na mzdy
o výšku 3 000 € a na odvody o výšku 1 050 €
zvýšiť v podprograme Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi bežné
výdavky - na pohrebné služby o výšku 500 €
zvýšiť v podprograme Zdravotné stredisko, lekári bežné výdavky na opravu a údržbu
detskej ambulancie o výšku 2 000 €
zvýšiť v podprograme Správa obce bežné výdavky na nákup PC o výšku 3 000 €, na
verejné obstarávanie o výšku 1 500 €, t.j. v celkovej výške 4 500 €
zvýšiť v podprograme Správa obecných pozemkov mimo MK bežné výdavky na kosenie
obecných pozemkov o výšku 500 €
zvýšiť v podprograme Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti bežné výdavky na
dotáciu na spoluúčasť na dobudovanie dopravného ihriska o výšku 3 000 €.
Spolu výdavky: zvýšenie o 30 440 €
Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 464 101 €
Príjmy kapitálové:
255 764 €
Príjmy finančné:
1 018 972 €
Príjmy celkom:
2 738 837 €

Výdavky bežné:
1 465 235 €
Kapitálové výdavky: 1 000 868 €
Finančné operácie:
263 857 €
Výdavky celkom: 2 729 960 €

DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 13
Jozef Pavlík, poslanec obecného zastupiteľstva
Hneď na začiatku zasadnutia požiadal o stiahnutie tohto bodu z rokovania obecného
zastupiteľstva, nakoľko tento bol nebol prejednaný ani vo finančnej komisii ani
v obecnej rade.
Pri prejednávaní tohto bodu vyzval starostu obce, aby postupoval v zmysle
schváleného rozpočtu, nakoľko tento je schválený kvalitne. Treba sa ho držať a robiť
všetko pre ľudí. Napr. treba začať čistiť priekopy, nakoľko počul niekoľko sťažností
na ich údržbu. Zároveň vyzval starostu obce, aby začal robiť politiku pre občanov
a nie pre seba.
Ďalej vyzval starostu, aby prestal šíriť fámy medzi občanmi, že pre neschválenie
financií na opravu dažďovej kanalizácie pri škole sa nemôže stavať bytový dom.
Poslanci vedia, že výstavba je navýšená o 100.000 €, kde má byť zahrnutá aj oprava
tejto kanalizácie a preto nemá starosta zavádzať občanov.
Čo sa týka nadobudnutia bývalej colnice do vlastníctva obce, sám osobne sa stretol
s premiérkou Ivetou Radičovou a požiadal ju, aby colnica bola daná do majetku obce
a po tejto jeho návšteve bol colnica darovaná obci za 1 €.
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Návrh na úpravu rozpočtu bol pripravený z dôvodov, ktoré vyplynuli v priebehu I.
polroka 2014. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže
obec upravovať rozpočet do 31. 08. 2014.
Pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2014 bola prijatá smernica, rozpočet zamestnanci
obce a riaditelia organizácií pripravovali, nikto z poslancov sa nezúčastnil prípravy
rozpočtu, rozpočet bol prejednaný v obecnej rade a na rokovaní obecného
zastupiteľstva navrhnutý rozpočet na r. 2014 bol poslancami úplne zmenený. Preto
som úpravu rozpočtu nepredkladal na obecnú radu, je predložená priamo na obecné
zastupiteľstvo. Máme dostatočný časový priestor sa mu venovať.
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Kosenie priekop a komunikácií nesúvisí s úpravou rozpočtu, letná údržba obce
prebieha, prvé kosenie je dokončené takmer všade. Tentoraz sme začali letnú údržbu
od Kopaníc. Bez jeho pripomienok, letná údržba korýtiek u Šubíkov bude vykonaná,
zamestnanci už dostali pokyn na realizáciu. Cesty kosíme 2 až 3-krát, cintorín 3 až 4krát ročne.
Pri dažďovej kanalizácii nezavádzam, firma Vodohospodár Makov, spol. s r. o. má
zazmluvnenú stavbu bytového domu, nie inžinierske siete. Oprava a prekládka
dažďovej kanalizácie je nevyhnutná, bez nej sa stavať bytový dom a najmä ostatné
inžinierske siete nebudú dať stavať. To absolútne nesúvisí so zmluvnou cenou firmy
Vodohospodár Makov, spol. s r. o.. Ostatné vyjadrenia nekomentujem.
Z návrhu na úpravu rozpočtu sťahujem položku 10.7 Zdravotná starostlivosť – lekári –
bežné výdavky navýšenie o 2.000 €
V prípade, že by tento návrh úpravy rozpočtu nebol schválený, obec by musela
odstúpiť od realizácie niektorých projektov (vybudovanie nového chodníka na
cintoríne od kríža smerom hore; odstránenie havarijného stavbu dažďovej kanalizácie
v areáli ZŠ Makov; dofinancovanie projektu dobudovania dopravného ihriska pri
budove ZŠ Makov, kde Makové zrnká, n. f. uspeli s grantom vo výške cca 3.000 €;
zabezpečenie opatrovateľskej služby pre 2 obyvateľov obce; vybudovanie prístupovej
cesty k ihrisku ŠK Javorník Makov na základe požiadavky poslanca p. Jozefa Pavlíka;
dokončenie prác a strešnej krytiny na prístrešku ŠK Javorník Makov (nejde
o navýšenie rozpočtu, ale o presun finančných prostriedkov z r. 2015 do r. 2014);
nákup nových počítačov z dôvodu ukončenia prevádzky programu Windows XP;
opravu jednej južnej časti strechy domu kultúry podľa projektu, nakoľko zateká do
elektroinštalácie; ...).
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Obce Makov na rok 2014 v príjmovej časti 2.738.837 € a vo výdavkovej
časti 2.727.960 €.
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 č. 75/2014 nebolo prijaté.
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14. INFORMATÍVNA SPRÁVA O ZAPOJENÍ SA OBCE MAKOV DO
NÁRODNÉHO PROJEKTU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako
prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby (kód ITMS 27120130555) dňa 05. 03. 2014 zverejnila
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu a realizuje sa na celom území SR, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho
kraja. Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie rozšírením dostupnosti opatrovateľskej
služby v regiónoch a umožniť občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom
zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.
Obec Makov dňa 21. 05. 2014 zaslala elektronickú i písomnú Žiadosť poskytovateľa
o zapojenie sa do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ vrátane potrebných
príloh (Zmluva o bežnom účte obce, Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
ŽSK). Na uvedenom základe sme dňa 09. 06. 2014 obdržali Oznámenie o úspešnosti
zapojenia sa do predmetného projektu a dňa 11. 06. 2014 sme podpísali Zmluvu o spolupráci,
číslo zmluvy: 114/2014 – IZ – 4. 0/V.
Predmetom uvedenej zmluvy je, o. i., že IA ZaSI nám bude poskytovať finančné prostriedky
na výkon opatrovateľskej služby v mesačných intervaloch prostredníctvom transferov (na
mzdové zabezpečenie novovytvorených pracovných miest opatrovateliek). Výška
poskytnutých finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby je násobkom
jednotkovej sumy 644 € a počtu novovytvorených pracovných miest opatrovateliek
v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas.
Opatrovateľská služba sa bude realizovať v súlade s predmetnou Zmluvou, Príručkou pre
spolupracujúce subjekty, Zákonníkom práce č. 311/2001 Z. z. a zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách.
Čiže štát uprednostňuje sociálne služby v prírodnom rodinnom prostredí.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 14
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Mala otázku na Mgr. Moniku Hrtúsovú, aký prínos bude mať projekt či pre rodinu,
resp. obec.
Mgr. Monika Hrtúsová sa vyjadrila, že prínos nebude ani tak pre občanov, nakoľko
obec opatrovateľskú službu už poskytuje, avšak prínosom bude, že 4 občania obce si
nájdu zamestnanie ako opatrovatelia a my takto pomôžeme seniorom v domácom
rodinnom prostredí a nás ako obec to nebude stáť financie oproti opatrovateľskej
službe, ktorú už poskytujeme v teréne a prispejú nám na to eurofondy prostredníctvom
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Upresnil, že príspevok 644 € nie je na zamestnanca, ale na opatrovaného – klienta.
Len pre porovnanie, v zariadení pre seniorov je to 320 € na klienta.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
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A) b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu Mgr. Moniky Hrtúsovej, sociálnej pracovníčky obce, o zapojení sa do
národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby.
B) s c h v a ľ u j e
zapojenie sa do národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Hunčík, Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 76/2014 bolo prijaté.
15. PONUKA P. JÁNA MORAVČÍKA, MAKOV 226 NA ODPREDAJ POZEMKU NA
PARKOVISKU PRI JEHO RODINNOM DOME
Na Obec Makov doručil dňa 29. 05. 2014 p. Ján Moravčík svoju ponuku na odpredaj
pozemku pod parkoviskom pri RD rodiny Bajcárovej vedľa I/18 v Makove.
V žiadosti uvádza, že sa jedná asi o 70 m2 na parcele CKN 194/1 Záhrady o výmere 194 m2 .
Pričom cenu si určí Obec Makov.
Keďže podľa výpisu z katastra nehnuteľností je celková výmera pozemku 194 m2 a pán
Moravčík ponúka na odpredaj cca 70 m2 , ktoré by mali byť zastavané parkoviskom. Bude
potrebné vypracovať geometrický plán, ktorý preukáže skutočnú výmeru pozemku, ktorý by
mal byť predmetom odkúpenia.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 15
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce a Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa obecného
zastupiteľstva
Obe navrhli cenu za 1 m2 3,32 € ako pri výkupe pozemkov pod chodníkmi, nakoľko sa
jedná o časť parkoviska
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Navrhol túto časť parkoviska odkúpiť. Treba k tomu prirátať náklady na vyhotovenie
geometrického plánu a náklady spojené s odvkladovaním zmluvy na katastri.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
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schvaľuje
odkúpenie časti pozemku CKN 194/1 Záhrady o výmere 194 m2, ktorá je zasiahnutá stavbou
parkoviska medzi rodinným domom rodiny Moravčíkovej súp. č. 226 a rodinným domom
rodiny Bajcárovej súp. č. 154, od Jána Moravčíka a manželky Ľudmily Moravčíkovej, rod.
Dunajovej, obaja bytom Makov 226, 023 56 Makov, ktorý vlastnia časť pozemku v BSM
manželov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a odvkladovaním kúpnej zmluvy bude
znášať obec na svoje náklady.
Navrhnutá kúpna cena je 3,32 €/1 m2.
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. 77/2014 bolo prijaté.
16. INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ
VYKONANÝCH OBCOU MAKOV K 31. 05. 2014
Obec Makov zrealizovala k 31. 05. 2014 celkovo 13 zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu, ktorou sa určujú podrobnosti o postupe
zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočňovanie stavebných prác a na poskytovanie
služby v podmienkach Obce Makov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okrem uvedených zákaziek bolo dňa 17. 04. 2014 vyhodnotené verejné obstarávanie na
stavbu „Rekonštrukcia chodníka v obci Makov – II. etapa“ víťazom verejného obstarávania sa
stala spoločnosť STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou s celkovou cenou za dielo 31.943,10 €
s DPH. Rozpočtované náklady na stavbu predstavovali čiastku 55.200 € s DPH.
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
informatívnu správu o výsledkoch verejných obstarávaní vykonaných Obcou Makov
k 31.05.2014
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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. 78/2014 bolo prijaté.
17. ODPOČET KONCEPCIE ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MAKOV ZA ROKY
2009 – 2014 V SÚVISLOSTI S UKONČENÍM VOLEBNÉHO OBDOBIA
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MAKOV, ROZP. ORG.
Nakoľko sa končí funkčné obdobie riaditeľa Základnej školy Makov, rozp. org., tento
predložil poslancom obecného zastupiteľstva svoj odpočet koncepcie rozvoja Základnej školy
Makov za roky 2009 – 2014.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 17
Jozef Pavlík, poslanec obecného zastupiteľstva
Mal dve otázky na riaditeľa školy: Ako je to so stravou, nakoľko boli na ňu veľké
sťažnosti a či má škola nejakých pravidelných sponzorov, s ktorými pravidelne robí
nejaké projekty.
Mgr. Milan Petrovič odpovedal, že strava sa po úprave jedálneho lístka zlepšila (v
jedálnom lístku je teraz presne definované, čo sa pod názvom jedla skrýva).
Pravidelných sponzorov škola nemá. Spolupracuje s niektorými obyvateľmi obce,
avšak to iba sporadicky v prípade potreby.
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Požiadal doplniť do správy nejaký oficiálny merateľný ukazovať, napr. aké výsledky
dosiahli žiaci pri testoch MONITOR.
Pri poskytovaní stravy chcel uviesť veci na pravú mieru. V mesiaci január sa konalo
pracovné stretnutie v zariadení pre seniorov, kde boli dohodnuté mnohé veci týkajúce
sa stravovania. Dodávateľ Spoločná kuchyňa zariadenia pre seniorov bola
prostredníctvom riaditeľa a prítomných pedagógov požiadaná, aby prešla na stravu
s väčším podielom zeleninovej zložky v zmysle školských noriem. Požiadavke bolo
vyhovené a jedálne lístky sú zasielané vopred. Vo výdajnej školskej jedálni je
zavedená kniha prianí a sťažností, pričom dodávateľ (p. Alena Suranová) ako vedúca
spoločnej kuchyne neobdržala od januára žiadnu pripomienku. Počujeme frflanie, ale
nikto nič oficiálne nepripomienkuje. Preto som s účinnosťou od začiatku júna dal
príkaz zrušiť podmienku zeleninovej zložky a prejsť na klasický spôsob skladby
jedálneho lístka ako bol v minulom roku v zariadení pre seniorov i v jedálni základnej
školy. Jedna vec je skladba jedál, ktorú odberateľ nepripomienkoval a druhá vec je
kvalita. Ak je jedlo nekvalitne pripravené, treba to povedať priamo, zapísať, dá sa
vyvodiť náprava. Pretože určite nie vždy všetko sa podarí. Osobne som si zobral pod
kontrolu jedálne lístky a ich zostavovanie od začiatku júna, lebo sme prišli od
01.09.2013 na školské normy. Chceli sme používať jedálne lístky bývalej školskej
jedálne z predchádzajúceho školského roka 2012/2013, ale tie sa v škole nenachádzajú
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a poskytnuté nám neboli. Prispôsobili sme sa programovému vybaveniu a tým pádom
normovanie a zostavovanie jedálneho lístka je robené cez počítač podľa školských
noriem. Uvediem jeden príklad. Oficiálne šalát z čínskej kapusty s jogurtom – toto je
oficiálny názov. Chuťou bol chutný, avšak ako zložku obsahoval v zmysle noriem
okrem prísad ešte pór a mrkvu, takže bol červený, nikto si takto šalát z čínskej kapusty
s jogurtom nepredstavuje, ale školská norma áno.
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
odpočet koncepcie rozvoja Základnej školy Makov za roky 2009 – 2014 v súvislosti
s ukončením volebného obdobia riaditeľa Základnej školy Makov, rozp. org.
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. 79/2014 bolo prijaté.
18. ODPOČET KONCEPCIE ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY MAKOV ZA ROKY
2009 – 2014 V SÚVISLOSTI S UKONČENÍM VOLEBNÉHO OBDOBIA
RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY MAKOV, ROZP. ORG.
Nakoľko sa končí aj funkčné obdobie riaditeľky Materskej školy Makov, rozp. org., táto
predložila poslancom obecného zastupiteľstva svoje hodnotenie koncepčného zámeru rozvoja
školy 2009 – 2014.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 18
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Starosta vyjadril potešenie nad tým, že napriek tomu, že sa v obci rodí stále menej
a menej detí, počet detí v materskej škole výrazne neklesá.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
hodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy 2009 – 2014.
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. 80/2014 bolo prijaté.
19. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MAKOV ZA
MESIAC APRÍL, MÁJ, JÚN 2014
Podľa plánu kontrolnej činnosti na a I. polrok 2014 bola vykonaná následná finančná
kontrola:
- prevádzkovania viacúčelových ihrísk v areáli ŠK Javorník a pri ZŠ v Makove za rok 2013,
- vybavovania sťažností a petícií v zmysle § 18 d/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktoré obec vybavuje v zmysle zákona NR SR 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona SNR č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a prešetrovaní sťažnosti podľa VZN
Obce Makov za rok 2013.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiac apríl, máj, jún
2014
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

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

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 81/2014 bolo prijaté.
20. ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ZDRAVOTNOM
STREDISKU MAKOV PRE ÚČELY ZRIADENIA DETSKEJ AMBULANCIE
Zdravotná starostlivosť, s. r. o., Krásno nad Kysucou 1516, 023 02 Krásno nad Kysucou,
zastúpená Jozefom Larišom – konateľom spoločnosti, si dňa 26. 05. 2014 podala na Obec
Makov Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Makov s nasledovným
znením: „Týmto si Vás dovoľujem požiadať o prenájom priestorov bývalej detskej
ambulancie a ambulancie zubára v Zdravotnom stredisku Makov za účelom zriadenia detskej
ambulancie a výdajne liekov za nájomné 1 € + zálohové platby za energie.
K uvedenému zámeru je potrebné vykonať malé stavebné úpravy zo strany vlastníka.
V prípade realizácií stavebných úprav z našej strany, žiadame o odpustenie nájomného
a platieb za energie vo výške investícií“.
V deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva firma predložila svoje písomné stiahnutie
vyššie uvedenej žiadosti.
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
stiahnutie žiadosti o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Makov firmou Zdravotná
starostlivosť, s. r. o., Krásno nad Kysucou 1516.
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. 82/2014 bolo prijaté.
21. UDELENIE CENY OBCE MAKOV PRE ŠK JAVORNÍK MAKOV
Tento bod rokovania navrhol na začiatku zasadnutia starosta obce, nakoľko ŠK Javorník
Makov úspešne reprezentovalo obec vo futbale v Majstrovstvách regiónu Stred 2013/2014
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a obsadil 1. miesto. Ide vlastne o postup do III. ligy. Zároveň mladší žiaci zvíťazili a obsadili
I. miesto súťaže Oblastného futbalového zväzu Kysúc.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
schvaľuje
udelenie ceny obce ŠK Javorník Makov za dosiahnuté výsledky A mužstva v Majstrovstvách
regiónu Stred 2013/2014 a za prácu s mládežou.
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. 83/2014 bolo prijaté.
22. PODNET A ŽIADOSŤ AKADEMICKÉHO SOCHÁRA MILANA GREGUŠA –
OCHRANA A ZÁCHRANA HISTORICKEJ OSADY GREGUŠE, KTORÁ JE
SÚČASŤOU CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI KYSÚC A ZÁPADNÉHO
POHORIA JAVORNÍKOV
Akademický sochár Milan Greguš predložil dňa 06. 06. 2014 na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove svoj podnet a žiadosť - ochrana a záchrana historickej osady
Greguše, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysúc a západného pohoria
Javorníkov. Vo svojej žiadosti uviedol, že sa chce zúčastniť jednania. Nesúhlasí s tým, čo sa
deje v osade Greguše. Činnosti vykonávané novými vlastníkmi nehnuteľností nemajú nič
spoločné, podľa jeho názoru, s pravidlami CHKO. Nakoľko ide o starú, historickú osadu,
treba ju chrániť
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 22
Ing. Marián Masnica, starosta obce
Vyjadril sa ku každému bodu, ktorý uviedol akademický sochár Milan Greguš vo
svojom liste nasledovne:
1. Zákaz vydávania stavebných povolení na výstavbu nových chát a stavebných
objektov na celom území osady Greguše.
Vydávanie stavebných povolení nie je kompetenciu obce. Ide o prenesenú
kompetenciu štátu, ktorú zastrešuje zamestnanec na stavebnom úseku. Do tejto
kompetencie obec nemôže zasahovať. V prípade, že žiadateľ (stavebník) predloží
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všetky potrebné doklady, splní všetky požiadavky, stavebný úsek nemá prečo
nevydať stavebné povolenie.
Obec môže zasiahnuť iba tak, že v tejto časti obce vyhlási stavebnú uzáveru, resp.
dá vypracovať územný plán zóny.
2. Odstránenie novopostavenej chaty rodiny Strakošovej.
Nakoľko sa nejedná o výstavbu novopostavenej chaty ale o prestavbu chaty, ktorá
bola už v minulosti povolená stavebným úradom a riadne skolaudovaná a rodina
Strakošová pre účel týchto stavebných úprav splnila všetky podmienky uložené
stavebným zákonom, obec nemôže nariadiť odstránenie stavby. Toto stavebné
povolenie už bolo kontrolované aj Krajským stavebným úradom, ktorý
skonštatoval, že stavba bola povolená v súlade so zákonom.
3. Zákaz budovania nových prístavieb pri starých objektoch – občanom ČR.
Na tejto bod platí odpoveď z bodu 2. Obec nezakazuje, ale povoľuje. V prípade, že
žiadateľ (stavebník) predloží všetky potrebné doklady, obec nemôže nepovoliť
stavbu. Čo sa týka občanov ČR, v prípade zákazu stavieb iba pre nich, v tom
prípade by sa jednalo o diskrimináciu a porušenie Ústavy SR.
4. a 5. Zákaz budovania a zriaďovania nových ciest na pôvodnej ornej pôde v osade
a rozbagrovanie a zdemolovanie starej cesty do osady.
S týmto bodom starosta plne súhlasí. Noví majitelia nemajú zmysel k takým
citlivým témam ako je historické hľadisko tejto osady vrátane prístupových ciest.
Avšak osobne si nemyslím, že to robia stavebníci, skôr to robia ich dodávatelia.
Rozbagrovať historickú kamenicu, to je vrchol neúcty k histórii osady.
Starosta akceptuje otázku úpravy ciest, ale nie za cenu poškodzovania cudzieho
majetku.
6. Písomná žiadosť na Pamiatkový úrad SR v Bratislave o schválenie osady a k nej
patriacich nehnuteľností v katastri osady Greguše za pamiatkovo chránené.
Starostov osobný dojem a pocit je taký, že osady Greguše a Lovase považuje za
najkrajšie osady v obci, avšak ich ochrana potrebuje citlivý prístup obyvateľov
a nie schválenie pamiatkovo-chráneným územím. Jeho názor je, že to čo postavil
Ing. Strakoš oproti tomu, čo tam bolo postavené predtým, je 1000-krát lepšie, je to
typická kysucká drevenica schválená Správou CHKO Kysuce.
Rudolf Greguš, poslanec obecného zastupiteľstva
S veľa názormi akademického sochára Milana Greguša súhlasí, nakoľko sám
pochádza z tejto osady. Vlastníci nehnuteľností v tejto osade si robia čo chcú. Nikto
z nových vlastníkov nerešpektuje staré zaužívané cesty. Prídu s mixérom betónu
a vysypú ho, kde chcú. Rekreačná chalupa rodiny Strakošovej do tejto osady vôbec
nepasuje, mala by byť postavená niekde v Čiernom alebo na Morave ale nie u Greguší.
Navrhuje vykonať poslanecký prieskum. Je dôležitá urbanizácia na tomto mieste.
Avšak od starousadlíkov sa očakáva aj trocha tolerancie.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
Vyjadrila sa, že bez súhlasu ostatných vlastníkov nehnuteľností v tejto osade nesúhlasí
s tým, aby obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie osady Greguše za pamiatkovo
chránenú.
Jozef Pavlík, poslanec obecného zastupiteľstva
Prikláňa sa k názoru ľudí, ktorí v tejto osade žijú a treba sa ich opýtať, ako chcú, aby
táto osada vyzerala do budúcnosti. Navrhol vykonať poslanecký prieskum.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
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Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
podnet a žiadosť akad. sochára Milana Greguša – ochrana a záchrana historickej osady
Greguše, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysúc a západného pohoria
Javorníkov.
Obecné zastupiteľstvo sa k predmetnej žiadosti vyjadrí žiadateľovi do 30. 09. 2014 po
vykonaní poslaneckého prieskumu v osade Greguše.
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. 84/2014 bolo prijaté.
23. RÔZNE
Dňa 03. 06. 2014 predložila p. Eva Grajcárová, Makov 68 svoju žiadosť za syna Jozefa
Sádeckého ohľadom vyrubovania poplatku za komunálne odpady. Nakoľko p. Eva
Grajcárová svoju žiadosť adresovala na obecné zastupiteľstvo, správca miestnych daní
a miestneho poplatku ju predložil na rokovanie.
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
ukladá
riešiť žiadosť p. Evy Grajcarovej v rámci svojich kompetencií Ing. Alene Šupčíkovej,
zástupkyni starostu obce a Stanislave Gregušovej, správcovi miestnych daní a miestneho
poplatku.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 85/2014 bolo prijaté.

24. DISKUSIA
V rámci diskusie neboli predložené žiadne príspevky
25. 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 obce.
Uznesenia boli schválené pod číslom 63–85/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.

26. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní šiesti
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 15.45 hod.

Ing. Marián Masnica
starosta obce

Overovatelia:
Rastislav Gajdoš, poslanec OZ

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

Rudolf Greguš, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Stanislava Gregušová
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