ZÁPISNICA
zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 15. augusta 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :

Ing. Marián Masnica

Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová

Neprítomný:

Mgr. Ján Gašparík - 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 8 poslancov, z celkového počtu 9,
čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
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:
p. Martina Pavlíka a p. Rastislava Gajdoša, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 08. 2014:
- P. Martina Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva,
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ S ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 15. 08. 2014
Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
C/ S ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 15.08.2014:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
3. Voľby do orgánov samosprávy obcí
- Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce funkčné volebné
obdobie 2014-2018
- Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v ňom
volí
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 88/2014 bolo prijaté.
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3. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
- SCHVÁLENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE STAROSTU OBE NA
NASLEDUJÚCE FUNKČNÉ VOLEBNÉ OBDOBIE 2014-2018
- URČENIE VOLEBNÉHO OBVODU A POČTU POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KTORÝ SA V ŇOM VOLÍ
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.
novembra 2014, je potrebné v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže zmeniť počas funkčného obdobia rozsah
výkonu jeho funkcie.
Vo volebnom období 2010 – 2014 bolo na návrh starostu obce uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 84/2010 určený výkon funkcie starostu v skrátenom rozsahu 90%.
Zároveň je potrebné v zmysle § 9, ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí, aby obecné zastupiteľstvo určilo volebné obvody a počet poslancov, ktorý
sa v nich má zvoliť. Počet poslancov obecného zastupiteľstva sa určuje podľa počtu
obyvateľov. V obci Makov sa môže v zmysle § 11, ods. 3, písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, voliť 7 až 9 poslancov (počet obyvateľov od 1001 do 3 000).
Pre volebné obdobie 2014 – 2018 navrhujeme určiť rozsah výkonu funkcie starostu
v 100% - om úväzku na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 a navrhujeme 9 poslancov
Obecného zastupiteľstva v Makove vzhľadom na 5 častí obce, z ktorých sa Makov skladá
a vzhľadom k tomu, že nenavrhujeme dva volebné obvody.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU č. 3:
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – vedel by si predstaviť systém s dvoma volebnými
obvodmi, aby sa nestalo, že by poslanci boli iba z centra a osady v zastupiteľstve nemali
zastúpenie.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – namieta túto pripomienku, nakoľko
v terajšom obecnom zastupiteľstve máme i poslancov z osád, napr.
Ing. Lučan, p. Greguš, p. Jozef Pavlík. Ak je človek dobrý, do
obecného zastupiteľstva sa dostane, hoci je z osady. )
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – vidíme na celom území Slovenskej republiky, že politikov
pribúda, peniaze sa strácajú, či už v rozpočte vlády alebo samospráv. Nie je ale politická vôľa
znižovať počet poslancov, ani v našom zastupiteľstve to nenavrhuje.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozsah výkonu funkcie
starostu obce Makov na 100 % úväzok na celé funkčné volebné obdobie 2014 – 2018.
B/ S ch v a ľ u j e
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014, jeden volebný
obvod a 9 poslancov, ktorí sa v ňom volia.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 89/2014 bolo prijaté.
4. 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 88–89/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
5. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní ôsmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 09.00 hod.
Ing. Marián Masnica
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ

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

Jozef Pavlík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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