ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 8. októbra 2014
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :

Ing. Marián Masnica

Poslanci OZ :

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

Hlavný kontrolór obce:

Elena Trebulová - ospravedlnená

Ostatní prítomní:

zástupca Obvodného odd. Policajného zboru v Turzovke
Mgr. Elena Rusňáková, Makové zrnká n.f.
Vladimír Rusňák
Helena Pajerová
Zuzana Kubačková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Ing. Irena Valičková, zamestnanec obce
Mgr. Monika Hrtúsová, zamestnanec obce

Neprítomní:

Rastislav Hunčík - 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 5 poslancov, z celkového počtu 9,
čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné. Ďalší dvaja ospravedlnení
poslanci prídu na rokovanie neskôr.
Ing. Marián Masnica, starosta obce úvodom privítal zástupcov Obvodného oddelenia
Policajného zboru Turzovka, ktorí budú informovať v bode programu č. 3 o bezpečnostnej
situácii v obci Makov.
Zároveň doplnil program obecného zastupiteľstva o nasledovný bod:
Informačná správa o projekte „Polyfunkčný objekt s rozhľadňou“ ako bod č. 11 s tým, že sa
nasledujúce body prečíslujú.

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:
Mgr. Evu Ježíkovú a Martina Pavlíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 10. 2014:
- Mgr. Evu Ježíkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva,
- p. Martina Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva.
B/ s ch v a ľ u j e
zapisovateľku zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 08. 10.
2014 Mgr. Ivetu Chromíkovú, zamestnankyňu Obce Makov.
D/ s ch v a ľ u j e
program rokovania OZ v Makove dňa 08.10.2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informácia o bezpečnostnej situácii v obci Makov
Nakladanie s majetkom obce:
A/ Prenájom bytu ťažko zdravotne postihnutému p. Mariánovi Jandovi v BD Makov –
Čierne 17
B/ Schválenie výkupu pozemkov od p. Márie Janoškovej, bytom Štúrova 1303, Kysucké
Nové Mesto v priestoroch CHP Makov
C/ Schválenie spôsobu prenájmu a prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom
stredisku Makov č. 211
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
7. Informačné správy:
A/ Realizácia výstavby prístrešku pre zberné nádoby „Kasárne“
B/ Vyhodnotenie Petro-Pavlovských hodov 2014
C/ Spolupráca Obce Makov s rakúskou obcou Reinsberg – vyhodnotenie projektu
D/ Realizácia diela „Polyfunkčný objekt Makov-Čierne 17 – prístavba vonkajšieho
prístrešku“
E/ Priebeh asfaltovania miestnych komunikácii v obci
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.

F/ Získanie dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia
G/ Zabezpečenie obecného rozhlasu do osád
Schválenie Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska v časti Čierne
Schválenie účtovnej závierky spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. za rok 2013
Zrušenie predmetu podnikania „Pohostinská činnosť“ spoločnosti Vodohospodár Makov
spol. s r.o.
Informačná správa o projekte Polyfunkčný objekt s rozhľadňou
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie júl – august 2014
Schválenie úpravy rozpočtu Obce Makov pre rok 2014
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 92/2014 bolo prijaté.
3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 186/2012, bod B – s prípravou obecného pozemkového spoločenstva sa
nepokračuje, v obci si niektorí vlastníci začínajú obhospodárovať les sami bez združení,
bez neprávnych subjektov
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – obecné pozemkové spoločenstvo sa
predsa malo založiť práve kvôli občanom, ktorí si toto nedokážu vybaviť a les
obhospodárovať)
- uznesenie č. 17/2013 – je predložené na dnešnom rokovaní ako bod programu č. 11
- 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. 135/2013, bod D – starosta obce žiada predĺžiť termín splnenia úlohy,
nakoľko nemá význam mať rozpracované viaceré veci naraz. Stavia sa bytový dom
v školskom areáli, bude dokončený do 31.12.2015. Ďalší bytový dom na Vodárenskej
ulici je vhodné stavať po tomto termíne, určite nový starosta a obecné zastupiteľstvo budú
v tomto pokračovať.
- uznesenie č. 62/2014 – úloha v plnení, bezbariérový prístup bude Slovenská pošta riešiť,
zatiaľ to budú riešiť spôsobom, že na budove OÚ bude umiestnená tabuľa s telefónnym
číslom zamestnanca pošty, mamička s kočíkom, resp. nevládna osoba zatelefonuje
a zamestnanec pošty vybaví klienta vonku.
- uznesenia č. 66/2014, bod B - úloha splnená, ZO ZTŠČ vyúčtovanie dotácie za rok 2013
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-

-

-

-

predložil v určenom termíne
uznesenie č. 66/2014, bod C – Zásady hospodárenia obce budú prerokované na dnešnom
rokovaní OZ
uznesenie č. 69/2014, bod B – úloha splnená, nový návrh štúdie rozhľadne bude
prerokovaný na dnešnom OZ
uznesenie č. 70/2014, bod B – úloha v plnení, pri príprave VZN o miestnych daniach
a poplatkoch za KO a DSO sa bude postupovať v zmysle novelizácie zákona. Ing. Alena
Šupčíková, zástupkyňa starostu obce podotýka, že podľa vyjadrenia Finančného
riaditeľstva SR obec postupovala pri odvolaní bratov Konkolovcov voči výške poplatku
správne. Ing. Marián Masnica, starosta obce konštatuje, že finančná správa skúma súlad
s VZN, okresná prokuratúra skúma súlad s legislatívou, sadzby sú nastavené legálne.
uznesenie č. 71/2014, bod B – úloha v plnení, musíme čakať na schválenie úpravy
rozpočtu. Tým, že sa stavali miniostrovčeky, finančné prostriedky sú toho času
vyčerpané. Dočasné uskladnenie DSO a biologicky rozložiteľného odpadu sa bude riešiť
po schválení rozpočtu.
uznesenie č. 84/2014 – poslanecký prieskum ohľadom žiadosti akad. sochára Milana
Greguša v osade Greguše nevykonaný. Na žiadosť poslanca OZ, p. Rudolfa Greguša bude
stanovený konkrétny termín prieskumu. Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce
na tvári miesta bola, nič tam nepôsobí rušivo, výstavbou nových rekreačných chát sa daná
lokalita zhodnocuje, cesta je čiastočne spevnená, osobne nemá žiadne výhrady.
uznesenie č. 85/2014 – úloha splnená, žiadosť p. Grajcárovej vybavená, bola jej
poskytnutá rada o preukázaní dokladov, poplatok jej bol znížený.

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
B/ p r e d l ž u j e
termín uznesenia č. 135/2013, bod D zo dňa 06.11.2013 ohľadom stavebného povolenia na
výstavbu bytového domu na Vodárenskej ulici do 31.12.2015.
C/ p r e d l ž u j e
termín uznesenia č. 84/2014 zo dňa 18.06.2014. Poslanecký prieskum do osady Greguše sa
vykoná dňa 16.10.2014 o 14.00 hod.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 93/2014 bolo prijaté.
4. INFORMÁCIA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII V OBCI MAKOV
K bodu poskytli obsiahle informácie prítomní zástupcovia Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Turzovke.
V rámci celého obvodu Turzovka v roku 2013 neboli zaznamenané žiadne mimoriadne
udalosti, takisto ani doposiaľ v roku 2014.
V obci Makov podiel kriminality nie je výrazný, v roku 2013 bolo 22 trestných činností,
z toho 18 krádeží vlámaním, najmä do rekreačných chát. Apeluje preto aj na obecné
zastupiteľstvo, aby vyzývali občanov, aby si svoje nehnuteľnosti dobre zabezpečovali
a všímali si okolie. V celom obvode Turzovky bolo v danom roku riešených 263 prípadov.
Pre informáciu v roku 2012 sa vyskytovali aj krádeže nafty z nákladných motorových
vozidiel, hlavne v priestoroch CHP Makov.
V roku 2014 – za 9 mesiacov v celom služobnom obvode Turzovka bolo riešených 238
prípadov. V obci Makov v tomto období bolo zaznamenaných 15 trestných vecí, z toho 12
krádeží vlámaním. Ďalej riešili 44 prípadov priestupkového konania proti občianskemu
spolunažívaniu a 36 prípadov proti majetku. V roku 2014 je oproti predošlým rokom nárast
v počte priestupkoch voči spoločenskému spolunažívaniu, hlavne z dôvodu požívania
alkoholických nápojov. Aj v tomto apelujú na obecné zastupiteľstvo, aby sa boli vydávané
uzatváracie doby pohostinstiev, pri akciách po uzatváracích hodinách treba akcie oznamovať
Polícii, kvôli sťažnostiam voči rušeniu nočného kľudu.
Priestupkov na úseku dopravy v súvislosti s alkoholom a zadržaných vodičských preukazov
bolo v roku 2013 v obci Makov 15, v roku 2014 doposiaľ 19.
Pokiaľ ide o nehodovosť, úsek obce Makov nie je vyhodnotený ako nehodový. V roku 2014
bolo v obci Makov 6 dopravných nehôd, bez požitia alkoholu.
Spolupráca s obcami je dobrá, jedenkrát mesačne sa Obvodné oddelenie PZ v Turzovke
stretáva so starostami a predstaviteľmi obcí.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 4:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – vymyká sa obec Makov z priemeru?
(zástupca OO PZ Turzovka – nie, je to však tranzitná obec, privítali by zaviesť kamerový
systém pri hlavných cestách, výrazne to prispieva pri
identifikácii páchateľov, veľmi by to Polícii pomohlo)
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Ing. Marián Masnica, starosta obce konštatuje, že s Políciou často spolupracuje, je prizývaný
k rôznym prípadom a je pravda, že nehnuteľnosti sú naozaj málo zabezpečené.
V rámci spolupráce máme v obci zavedené, že verejné osvetlenie v obci svieti neobmedzene.
Taktiež v reštauráciách sú povolené prevádzkové hodiny, ich predĺženie sa povoľuje iba
počas určitých akcií. Kamerový systém v obci taktiež máme zavedený, avšak nie na hlavné
komunikácie, ale na priestory obce.
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – čo s opitými občanmi, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, požívajú
v centre alkoholické nápoje, nevhodne sa správajú, sú absolútne neprispôsobiví? Ide o Píšovú,
Trojáka, Vráblika.
(zástupca OO PZ Turzovka – kľudne treba zavolať na č. 158 a v rámci ich možností budú
prípady riešiť, môžu zakročiť a vykázať ich
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – ako to je v obci s návykovými látkami?
(zástupca OO PZ Turzovka – v obci Makov je to celkom v norme, nemajú informáciu, že sa
tu návykové látky distribuujú. Ak však sú takéto informácie,
budú radi, ak im ich posunú. V rámci obvodu bola pred dvoma
týždňami zrealizovaná akcia, ktorú vykonávala Národná
protidrogová jednotka)
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – má Polícia SR nejaké možnosti zakročiť,
keď im budú nahlásené osoby, ktoré sa javia, že sú pod vplyvom drog? Už len kvôli rodičom
by sa mohlo v tomto smere niečo podniknúť.
(zástupca OO PZ Turzovka – v tomto prípade nie je dôvod, aby tieto osoby obmedzovali
a nútili ich ku kontrole. Pokiaľ by však boli informácie, treba to
nahlásiť , prípad posunú ďalej na kriminálne vyšetrovanie.
V prípade podnetu, príde aj psovod so špeciálne vycvičeným
psom na drogy. )
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – chce si overiť skutočnosť, ako sa postupuje, ak niekto
podá na Políciu oznámenie, či dávajú potvrdenie, resp. kópiu toho, čo bolo nahlásené.
(zástupca OO PZ Turzovka – ak si občan pýta kópiu oznámenia, na vyžiadanie mu bude daná.
Zároveň občan podpisuje, či chce byť informovaný o priebehu
a výsledku vyšetrovania, resp. nechce byť informovaný.)
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
informačnú správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Turzovka o bezpečnostnej
situácii v obci Makov.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 94/2014 bolo prijaté.

5. NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE:
A/ Prenájom bytu ťažko zdravotne postihnutému p. Mariánovi Jandovi v BD
Makov – Čierne 17
Obec Makov dňa 23. 05. 2014 obdržala žiadosť Mariána Jandu, trvale bytom Kopanice 74,
023 56 Makov o pridelenie jednoizbového bezbariérového bytu z dôvodu závažného
zdravotného stavu. Pán Janda je odkázaný na invalidný vozík a často musí navštevovať
lekárov. O pridelenie bytu žiada aj z dôvodu skvalitnenia života.
Na uvedenom základe starosta obce, Ing. Marián Masnica, uložil sociálnej pracovníčke, Mgr.
Monike Hrtúsovej, vykonať terénne sociálne šetrenie v rodine menovaného.
Šetrenie bolo vykonané dňa 21.07.2014.
P. Marián Janda býva z osobných a rodinných dôvodov asi dva mesiace u svojej netere, p.
Petry Nemcovej, bytom Makov č. 2, 023 56 Makov. V domácnosti a rodinnom dome na
Kopaniciach, súp. č. 74, udáva nedôstojné životné podmienky, nedôstojný spôsob života,
časté požívanie alkoholických nápojov, neustále hádky, finančné vykorisťovanie,
neprístupnosť – vzdialenosť k najbližšej autobusovej zastávke 2 km, bariérovosť, narušené
rodinné vzťahy so súrodencami – Marošom, Dušanom, Ondrejom a Annou Matejovou.
Predtým pracoval ako robotník, naposledy na makovskej píle. Asi pred dvoma rokmi mu
amputovali nad kolenom pravú dolnú končatinu. Poberá plný invalidný dôchodok v súlade
s rozhodnutím Sociálnej poisťovne Bratislava a peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP
z ÚPSVaR. Menovaný je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP. P. Marián Janda je
slobodný a bezdetný. Má dobré komunikačné zručnosti, komunikuje aj prostredníctvom
mobilného telefónu.
Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce, mu poskytla sociálne poradenstvo vo veci
poskytovania sociálnych služieb obce (pobytová sociálna služba v útulku, pobytová sociálna
služba v zariadení pre seniorov, sociálna služba v jedálni – odber a rozvoz obeda, prepravná
služba, opatrovateľská služba).
P. Marián Janda odmieta poskytovanie uvedených sociálnych služieb. Uviedol, že je schopný
sám sa o seba postarať, vykonávať sebaobslužné úkony. V prípade pridelenia jednoizbového
bezbariérového bytu by mu s úkonmi starostlivosti o domácnosť (pranie, žehlenie,
upratovanie, nakupovanie atď.) pomáhala neter, p. Petra Nemcová. Vzhľadom na vek nemá
záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, odmieta poskytovanie
sociálnej služby v útulku z dôvodu sociálnej neprispôsobilosti klientov, a najmä z dôvodu
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bariérovosti (v útulku sú prahy, schody, pecíkové kúrenie, kôlňa s drevom sa nachádza
vonku). Menovaný má protézu, avšak pohybuje sa za pomoci barlí alebo invalidného vozíka.
Z uvedených dôvodov je potrebná bezbariérovosť.
Odporúčanie sociálnej pracovníčky, Mgr. Moniky Hrtúsovej:
Vzhľadom na vek, ťažké zdravotné postihnutie a skvalitnenie osobného života p. Mariána
Jandu nie je vhodné umiestnenie menovaného v zariadení pre seniorov (nespĺňa požiadavku
dôchodkového veku – nar. v r. 1963, výška invalidného dôchodku nepokryje úhradu za
sociálne služby v súlade s platnou legislatívou) ani v útulku (útulok nespĺňa požiadavku
bezbariérovosti).
Nakoľko p. Marián Janda je schopný normálne fungovať – starať sa sám o svoju osobu a má
záujem viesť kvalitný, plnohodnotný život, odporúča, aby mu bol pridelený jednoizbový
bezbariérový byt. Vzhľadom na svoje finančné pomery je schopný uhrádzať platby spojené
s nájmom a platbou médií.
Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka zastáva názor, že jednoizbový bezbariérový byt
by mala užívať fyzická osoba s ŤZP, akou je práve p. Marián Janda. Obec by mala byť
takémuto občanovi pri skvalitnení jeho života nápomocná a podporovať jeho snahu viesť
kvalitný, plnohodnotný život v obecnej komunite.
Správca bytového domu, Bc. Stanislava Gregušová, v zmysle schváleného VZN Obce Makov
č. 6/2013 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá
ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov) uvádza nasledovné.
V zmysle Čl. 2 – Žiadosť o nájom bytu vyššie uvedeného VZN má žiadateľ predložiť žiadosť,
ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis žiadateľa,
b) miesto trvalého pobytu,
c) potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú bývať, za predchádzajúci
kalendárny rok,
d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah k žiadateľovi,
e) bytové podmienky žiadateľa overené príslušným obecným úradom, mestským úradom
(správcom, resp. vlastníkom,)
f) dôvod podania žiadosti,
g) čestné prehlásenie s overeným podpisom na matrike, že žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním
budú bývať, spĺňajú podmienky tohto VZN,
h) čestné prehlásenie s overeným podpisom na matrike, že žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním
budú bývať, nemajú záväzky voči obci Makov.
i) čestné prehlásenie, že žiadateľ predložil všetky doklady o oprávnených príjmoch za
predchádzajúci kalendárny rok.
Žiadateľ predložil písomnú žiadosť, ktorá obsahuje údaje pod písmenom a), b), c), d) a f).
Bytové podmienky žiadateľa skúmala sociálna pracovníčka Mgr. Monika Hrtúsová . Čestné
prehlásenia neboli predložené.
V zmysle Čl. 4 sú kritéria výberu žiadosti o NB na prejednanie do obecného zastupiteľstva
nasledovné:
1. Obecný úrad predkladá na prejednanie do obecného zastupiteľstva žiadosť žiadateľa:
a) ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony
uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov.
b) voči ktorému obec neeviduje pohľadávky po termíne ich splatnosti.
c) ktorý dodá čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ, manžel(-ka) a osoby, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne nie je nájomcom, vlastníkom ani podielovým spoluvlastníkom
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družstevného bytu, nájomného bytu, obecného bytu alebo rodinného domu. Výnimku
tvorí žiadateľ, ktorý prišiel o svoj byt alebo dom v dôsledku živelnej udalosti,
d) ktorého mesačný príjem a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného
minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktoré s ním budú prenajatý byt užívať.
Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Pri
opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, opakovanom prenájme nájomného bytu,
nemôže byť príjem vyšší ako tri a pol násobok životného minima.
e) ktorého mesačný príjem a osôb, ktoré s ním budú NB užívať, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu nesmie byť nižší ako životné minimum
plus 83,00 eur.
Žiadateľ pán Marián Janda nespĺňa písmeno e), nakoľko jeho mesačný príjem podľa ním
predloženého dokladu je nižší ako životné minimum, chýba mu cca 30 €, aby podmienka bola
splnená
Je na posúdení poslancov obecného zastupiteľstva, či napriek tomu, že pán Marián Janda
nespĺňa podmienky prenájmu bytu, mu bude tento byt prenajatý.
V súčasnosti je nájomcom uvedeného bytu p. Marián Trebula, ktorému bude navrhnuté
umiestnenie v útulku.
Ing. Marián Masnica, starosta obce doporučuje žiadosti p. Mariána Jandu vyhovieť.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – uvedenú žiadosť p. Mariána Jandu neriešili vopred na
sociálnej komisii, chce vedieť, či terajší nájomca, p. Marián Trebula, vie o vypovedaní nájmu
z bytu a či nebude robiť problémy.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – sme povinní prenajímať tento bezbariérový byt
postihnutej osobe a p. Marián Janda má na tento byt právny nárok. Pán
Marián Trebula je s týmto vyrozumený. Podotýka, že aj v bytovom
dome v školskom areáli bude existovať takýto bezbariérový byt.)
Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka – hoci p. Marián Janda je človek zdravotne
postihnutý, chce byť začlenený do života obce. V prostredí na Kopaniciach nemá
k dôstojnému životu vhodné podmienky. Ide o osobu na úrovni, nepožíva alkoholické nápoje.
Malo by sa jeho žiadosti vyhovieť.
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
výpoveď nájmu jednoizbového bezbariérového bytu číslo 1 na prízemí Bytového domu
Makov – Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Mariánovi Trebulovi, trvale bytom Čierne 17, 023 56
Makov, a to dňom 08.10.2014 s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňa
01.11.2014.
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B) S ch v a ľ u j e
prenájom jednoizbového bezbariérového bytu číslo 1 na prízemí Bytového domu Makov –
Čierne 17, 15 b. j. nájomcovi Mariánovi Jandovi, trvale bytom Kopanice 74, 023 56 Makov
odo dňa 01.12.2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 95/2014 bolo prijaté.
B/ Schválenie výkupu pozemkov od p. Márie Janoškovej, bytom Štúrova 1303, Kysucké
Nové Mesto v priestoroch CHP Makov
Pani Mária Janošková doručila Obci Makov svoju ponuku na odpredaj svojich podielov v pozemkoch
CKN 2266/19, 2266/20, 3665/14, 3665/15, 3665/16, 3665/17 v celkovej výmere 63,94 m2 za celkovú
cenu 192 €. Uvedené pozemky sa nachádzajú na dovoznej časti CHP Makov, v ktorých má Obec
Makov vlastníctvo nad 1/2 , na základe zámennej zmluvy so spoločnosťou CEMA a sú rozmiestnené
okolo nevysporiadanej parcely CKN 3665/1 – pôvodná hlavná cesta I/18 pred výstavbou colnice a
zároveň pozemok CKN 3665/15 je pod budovou haly podrobnej kontroly a CKN 3665/16 je čiastočne
vjazdom do haly pre hasičskú cisternu. Časť spoluvlastníckych podielov už v minulosti odkúpila od p.
Alojza Kubačáka.
Uvedené pozemky neboli predmetom predaja p. J. Grežďovi, nakoľko ich Obec Makov nevlastnila
v 1/1. Uvedeným odkúpením sa obec stane väčšinovým vlastníkom uvedených pozemkov.
Uvedené pozemky treba vysporiadať, je to seriózna ponuka, uvádza Ing. Marián Masnica, starosta
obce.

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

na základe ponuky výkup spoluvlastníckych podielov v pozemkoch
CKN 2266/19 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 : pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 12,33 m2
CKN 2266/20 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2

pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 6,61 m2

CKN 3665/14 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2

pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 13,72 m2
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CKN 3665/15 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2

pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 2,5 m2

CKN 3665/16 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2

pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 4,61 m2

CKN 3665/17 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 435 m2

pod B3 v podiele 1/18
Spolu: 24,16 m2

od vlastníka p. Márie Janoškovej, rod. Klačkovej, trvale bytom Štúrova č. 1303/46, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, v celkovej výmere 63,94 m2 .
B/ S ch v a ľ u j e

cenu za výkup spoluvlastníckych podielov v pozemkoch CKN 2266/19, 2266/20, 3665/14,
3665/15, 3665/16, 3665/17 v celkovej výmere 63,94 m2 v celkovej výške 192 €.
Náklady na spracovanie kúpnej zmluvy a odvkladovanie na katastrálnom odbore Okresného úradu
Čadca bude znášať Obec Makov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Mgr. Eva Ježíková, Jozef Pavlík,
Martin Pavlík, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 96/2014 bolo prijaté.
C/ Schválenie spôsobu prenájmu a prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom
stredisku Makov č. 211
K bodu predložila písomný materiál Mgr. Monika Hrtúsová, správca ZD.
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov je uvedené nasledovné:
„pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.“
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozšírenie aktivít o spoluprácu s mládežou a širšou
verejnosťou so záujmom o športové a športovo-relaxačné činnosti posilňujúce zdravie
a zmysluplné trávenie voľného času vybudovaním posilňovne s relaxačným charakterom
v Obci Makov pre žiadateľa: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56
Makov.

11

Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli, ako i na
obecnej webovej stránke www.makov.sk.
Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56 Makov, si dňa 18. 09. 2014
podal na Obec Makov „Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku
Makov“, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a zámer obce prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa
v budove Zdravotného strediska Makov č. 211,je predložená obecnému zastupiteľstvu
žiadosť Makových zrniek, neinvestičného fondu pre deti, o prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska Makov č. 211 – ambulancie detského
lekára a ambulancie zubára, kde žiadajú prenájom na dobu neurčitú za sumu 1,00 € ročne
a úhradu prevádzkových nákladov a médií podľa platných cenníkov a skutočnej spotreby.
Spôsob prenájmu, ako i prenájom citovaných priestorov, by sa realizoval ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozšírenie aktivít o spoluprácu s mládežou a širšou
verejnosťou so záujmom o športové a športovo-relaxačné činnosti posilňujúce zdravie
a zmysluplné trávenie voľného času vybudovaním posilňovne s relaxačným charakterom
v Obci Makov pre žiadateľa: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56
Makov.
Podmienky prenájmu by boli nasledovné:
a) prenájom na dobu neurčitú
b) nájomné vo výške 1,00 € ročne
c) úhrada služieb a médií podľa skutočne odobraného množstva
d) výpovedná lehota jeden mesiac.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli, ako i na
obecnej webovej stránke www.makov.sk.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 5C:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – v budove zdravotného strediska je toho času voľná
ambulancia bývalého detského lekára, aj ambulancia zubára. Priestory sú voľné, nevyužívané.
Ponuka neinvestičného fondu Makové zrnká je seriózna, žiadosť podporuje.
Neinvestičnému fondu sme chceli najskôr uvoľniť priestor v budove telocvične pri ZŠ s MŠ,
ktorý bol v rámci projektu rekonštrukcie školy zriadený ako klub mimoškolských aktivít. Po
realizácii projektu sa vedenie ZŠ vyjadrilo, že ak klesne počet tried, uvedený priestor bude
uvoľnený. Hoci počet tried v súčasnosti klesol, vedenie ZŠ s MŠ konštatuje, že tieto priestory
pre nedostatok priestorov nemôžu uvoľniť.
Mgr. Elena Rusňáková, Makové zrnká, n.f. – ako neinvestičný fond pôsobia v našej obci už
10 rokov. Fond vznikol ako možný poberateľ 2% z daní fyzických a právnických osôb.
Svojimi doterajšími aktivitami ukázali opodstatnenie jeho vzniku. Doposiaľ pomáhali najmä
základnej a materskej škole. Svedčí o tom dopravné ihrisko, lezecká stena v telocvični,
školský nábytok pre celý 1. Stupeň ZŠ, organizovanie každoročného MDD, Mikuláša, ceny
na karneval, prázdninové výlety a rôzne školské pomôcky,, spolupráca s Obcou Hvozdná
a mnohé ďalšie.
Svoje aktivity chcú rozšíriť o spoluprácu s mládežou a širšou verejnosťou so záujmom
o športové a športovo-relaxačné činnosti posilňujúce zdravie a zmysluplné trávenie voľného
času. Toto chcú dosiahnuť vybudovaním posilňovne s relaxačným charakterom. Takéto
zariadenie v obci chýba.
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O priestory pre neinvestičný fond už žiadali dlhšie, opäť sa na obecné zastupiteľstvo obracajú so
žiadosťou, tentokrát o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska. Uvedené priestory im na
plánovaný účel zriadenia posilňovne vyhovujú, nakoľko majú samostatný vchod a sú v centre obce. Po
odsúhlasení zastupiteľstvom sú ochotní si priestory na vlastné náklady upraviť tak, aby nijako
nezasahovali do prevádzky obvodného lekára a zároveň nenarúšali súkromie obytných bytov v tejto
budove. Oproti tomu žiadajú prenájom priestorov za symbolické 1 € ročne. Náklady na prevádzku
a energie si budú hradiť podľa platných cenníkov a reálne odobratého množstva. Priestory žiadajú
prenajať na dobu neurčitú a sú ochotní akceptovať jednomesačnú výpovednú lehotu v prípade, ak by
obec tieto priestory potrebovala na iné účely.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – majú premyslené, ako bude prevádzka posilňovne
fungovať?
(Mgr. Elena Rusňáková – najskôr priestory upravia, zakúpia zariadenia. Prístup do posilňovne
bude mať každý dospelý v triezvom stave. Budú s môcť zakúpiť
permanentky, resp. jednorázové lístky a získané peniaze budú
slúžiť na pokrytie energií, budú naspäť vložené do fondu.)
Každopádne sa prikláňa k tomu, aby žiadosť bola schválená. Priestory na vybudovanie posilňovne sú
tam vyhovujúce, je to v centre, budú mať samostatný vchod.
Upozorňuje však na to, aby nešlo o podnikanie, nakoľko neinvestičný fond nemôže podnikať.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – myšlienka zriadiť posilňovňu sa jej veľmi páči. Veď v dedine
nemáme možnosti aktivít pre ženy, okrem zumby, takže tento návrh určite podporí. Treba využiť
nadšenie a elán, s ktorým chce neinvestičný fond na tomto pracovať a podporiť túto aktivitu teraz. Ak
sa v budúcnosti postaví nový priestor pre túto aktivitu, bude to len dobre, ale teraz sú priestory
v budove zdravotného strediska voľné a teda budú touto aktivitou aspoň využité.
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – myšlienka je dobrá, len nevie, či priestory v budove zdravotného
strediska sú na posilňovňu vhodné. Pokiaľ pôjde o krátkodobý prenájom, žiadosť podporí. Je rád, že je
takýto záujem a v obci posilňovňa naozaj chýba.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – predovšetkým ďakuje Mgr. Elene Rusňákovej a ostatným z vedenia
neinvestičného fondu Makové zrnká za ich prácu.
Udivuje ho, že všetky peniaze investujú do základnej školy a škola sa k nim, čo sa týka uvoľnenia a
prenajatia priestorov, stavia macošsky.
Podotýka, že všetky takéto aktivity mohli byť v priestoroch školy, avšak v minulosti obecné
zastupiteľstvo rozhodlo tak ako rozhodlo a dôsledky budeme znášať už neustále.
Budovu zdravotného strediska chce, aby bola zachovaná pre zdravotné účely, preto treba nájsť na
posilňovňu iné priestory, najlepšie v školskom areáli. Treba nájsť priestor aj so sociálnym zázemím,
napr. za telocvičňou rozšíriť priestor. Je lepšie počkať a časom priestory zrealizovať naporiadok, treba
myslieť do budúcnosti. A čo ak príde o pol roka zubár?
(Mgr. Elena Rusňáková – ak sa priestory na posilňovňu naozaj vybudujú za telocvičňou,
potom sa tam radi presťahujú, zatiaľ im postačujú nevyužité
priestory v budove zdravotného strediska. Chcú to riešiť teraz, keď
majú chuť a nadšenie. A ak príde do obce zubár, budú len radi
a okamžite priestory uvoľnia, nie je tu však už cca 20 rokov.)
Mgr. Monika Hrtusová, správca ZS – priestory v budove zdravotného strediska sú nevyužité, osobne
je z návrhu nadšená, ľuďom sa nechce chodiť za športom ďaleko mimo obce.
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – pokiaľ majú záujem, treba im vyhovieť, nemajú ani problém, ak
bude treba, z priestorov sa vysťahovať.
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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
dočasnú prebytočnosť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotné
stredisko Makov č. 211, a to: miestnosti č. 1.21 – ambulancia detského lekára, miestnosti
č. 1.26 – čakáreň, miestnosti č. 1. 23 a 1. 24 – WC a predsieň pre pacientov, miestnosti č.
1. 25 – chodba, miestnosti č. 1. 27 – ambulancia zubára, miestnosti č. 1. 20 – ambulancia
Zubára.
B/ S ch v a ľ u j e
spôsob prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska
Makov č. 211 v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozšírenie aktivít o spoluprácu s mládežou a širšou
verejnosťou so záujmom o športové a športovo-relaxačné činnosti posilňujúce zdravie
a zmysluplné trávenie voľného času vybudovaním posilňovne s relaxačným charakterom
v Obci Makov pre žiadateľa: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56
Makov.
C/ S ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska Makov č.
211, a to bývalej detskej a zubnej ambulancie (miestnosti č. 1.21 – ambulancia detského
lekára, miestnosti č. 1.26 – čakáreň, miestnosti č. 1. 23 a 1. 24 – WC a predsieň pre pacientov,
miestnosti č. 1. 25 – chodba, miestnosti č. 1. 27 – ambulancia zubára, miestnosti č. 1. 20 –
ambulancia zubára) v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa:
Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56 Makov s účinnosťou od 15.
10. 2014.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozšírenie aktivít o spoluprácu s mládežou a širšou
verejnosťou so záujmom o športové a športovo-relaxačné činnosti posilňujúce zdravie
a zmysluplné trávenie voľného času vybudovaním posilňovne s relaxačným charakterom
v Obci Makov pre žiadateľa: Makové zrnká, neinvestičný fond pre deti, Makov 264, 023 56
Makov.
Podmienky prenájmu sú nasledovné:
a) prenájom na dobu neurčitú
b) nájomné vo výške 1,00 € ročne
c) úhrada služieb a médií podľa skutočne odobraného množstva
d) výpovedná lehota jeden mesiac.
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Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli ako i na obecnej
webovej stránke www.makov.sk.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 97/2014 bolo prijaté.
6. ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že v zmysle § 11
ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a uznesenia OZ v Makove č. 66/2014 pod bodom C) zo dňa 18. 06. 2014 predkladá návrh
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov.
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Makov obec má z roku 2001, avšak tie sú už
neaktuálne vzhľadom na zmeny, ktoré boli prijaté najmä za vlády Ivety Radičovej v súvislosti
s nakladaním majetku obce.
Nový návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Makov je spracovaný , na 90% je v nich
prepísaný zákon, ktorý sa na to vzťahuje.
Uvedené zásady sa vzťahujú na činnosť Obce Makov (OÚ, ZpS, DHZ), na činnosť
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Obcou Makov (ZŠ s MŠ)
a Vodohospodár Makov spol.s r.o.
Do pozornosti dáva čl. 36 Nakladanie s finančnými prostriedkami v rámci schváleného
rozpočtu obce, rozpočtové úpravy, podľa ktorého nebude potrebné zasadať ku každej úprave
rozpočtu.
Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa zrušia Zásady hospodárenia s majetkom obce Makov
č. 2/2001, prerokované OZ v Makove dňa 07. 05. 2001 uznesením č. 37/2001, účinné od
22.05.2001.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 6:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – chce vedieť, ako je to s limitami pri úprave rozpočtu.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – o tomto hovorí čl. 36 Nakladanie s finančnými
prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu obce,
rozpočtové úpravy).
Čl. 36, bod 2 Nakladanie s finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu obce,
rozpočtové úpravy hovorí:
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„Kompetencie orgánov Obce Makov v súvislosti so schvaľovaním úprav programového
rozpočtu Obce Makov :
- poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú úpravy rozpočtu Obce Makov do úrovne
programov, podprogramov, bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácii.
Bežné výdavky do úrovne mzdových prostriedkov, poistného a tovarov a služieb.
- starosta obce, resp. štatutárny zástupca právnickej osoby zriadenej obcou je oprávnený
vykonávať presuny v rámci položiek, podpoložiek v rámci poslancami obecného
zastupiteľstva schváleného rozpočtu tak, aby sa neprekročila schválená úroveň
programov, podprogramov, bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií.
V rámci bežných výdavkov úroveň mzdových prostriedkov, poistného a tovarov
a služieb“.
Taktiež čl. 30 bod 3 znie:
„O vyradení majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie rozhoduje:
a) štatutárny orgán správcu, ak ide o hnuteľný alebo nehmotný majetok v nadobúdacej
hodnote
do 1700 € ak zostatková hodnota majetku je nulová,
b) starosta obce, ak ide o hnuteľný alebo nehmotný majetok v nadobúdacej hodnote nad
1700 € do 10000 € (vrátane) a ak zostatková hodnota majetku je do 500 € (vrátane),
c) obecné zastupiteľstvo Obce Makov, ak ide o:
- nehnuteľný majetok (stavby),
- hnuteľný alebo nehmotný majetok v nadobúdacej hodnote nad 10 000 € , ak
zostatková hodnota majetku je nad 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/ r u š í
Zásady hospodárenia s majetkom obce Makov č. 2/2001, prerokované OZ v Makove dňa
07. 05. 2001 uznesením č. 37/2001, účinné od 22.05.2001.
B/ s ch v a ľ u j e
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov s účinnosťou od 01.11.2014.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

16

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Jozef Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 98/2014 bolo prijaté.
7. INFORMAČNÉ SPRÁVY:
7. A/ Realizácia výstavby prístrešku pre zberné nádoby „Kasárne“
Písomný materiál k bodu programu predložila Bc. Stanislava Gregušová.
Obec Makov v zmysle schváleného rozpočtu Obce Makov začala v mesiaci máj 2014
s realizáciou stavby „Miniostrovček Kasárne – jednoduchý“, kedy oslovila firmu
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. o predloženie cenovej ponuky na výstavbu 3 ks
miniostrovčekov.
Na základe predloženej cenovej ponuky, kde cena za jeden kus bola 3.347,20 € s DPH, Obec
Makov poverila realizáciou stavebných prác v počte 2 ks miniostrovčekov firmu
VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o., nakoľko jej 100 % vlastníkom je obec.
V mesiaci jún na zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola schválená úprava rozpočtu,
v ktorej bolo zahrnuté aj navýšenie nákladov na výstavbu miniostrovčekove na Kasárňach (v
rozpočte boli schválené náklady vo výške 6.400 € a cenová ponuka bola vo výške 6.694,40 €).
Starosta obce požiadal firmu VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r. o. o zníženie ceny,
nakoľko v prípade jej nezníženia by sa stavba nemohla realizovať. Firma VODOHOSPODÁR
Makov, spol. s r. o. s tým súhlasila a cenu znížila na rozpočtovanú cenu 6.400 € s DPH.
Dňa 24. 06. 2014 bola uzavretá medzi Obcou Makov a firmou VODOHOSPODÁR Makov,
spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 5/2014 na výstavbu Miniostrovčeka Kasárne v počte 2 ks
v celkovej cene stavby 6.400 € s DPH. Stavba bola zrealizovaná počas letných mesiacov
a dňa 04. 09. 2014 bola odovzdaná Obci Makov do užívania.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 7A:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – v podstate už na začiatku volebného obdobia bol proti
komisiám, že nebudú fungovať. Za celé volebné obdobie nebol k stavebným veciam
prizývaný, mrzí ho, že vedenie obce sa k tomu takto stavalo. Ako predseda stavebnej komisie
je však ochotný si všetky veci – zrealizované stavby prejsť.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce - ako starosta pomoc aj z hľadiska komisie potreboval,
ale práve preto, že komisie nepracovali, všetky stavby, diela, projekty
dával na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Nebráni sa tomu prejsť
s ním všetky zrealizované projekty a diela, ale všetko išlo cez obecné
zastupiteľstvo, vždy boli predložené i odpočty realizácie diel tak ako je
tomu i dnes.)
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – podotýka, že informácie o všetkých

17

stavbách dostávali všetci poslanci e-mailom, je preto prekvapená, že p.
Jozef Pavlík takéto informácie nemá.)
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
informačnú správu o realizácii výstavby „Miniostrovček Kasárne – jednoduchý“.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

:

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Mgr. Ján Gašparík, Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 99/2014 bolo prijaté.
7. B/ Vyhodnotenie Petro-Pavlovských hodov 2014
S vyhodnotením Petro-Pavlovských hodov v roku 2014 informovala prítomných poslancov
OZ p. Helena Pajerová z úseku kultúry.
Makovské hody sa tešia z roka na rok väčšej účasti a záujmu širokého okolia. Spoločne sa
na nich stretávajú nielen makovania, rodáci, susedia z okolitých obcí , ale aj zahraniční
návštevníci. Táto narastajúca je spôsobená ich zvyšujúcou kultúrno - spoločenskou úrovňou.
Dňa 30.1. 2014

bolo Obecným zastupiteľstvom v Makove schválené zapojenie sa do kultúrnej

spolupráce obce Makov a rakúskej obce Reinsberg. Jednalo sa o kultúrnu výmenu.
Z príležitosti Petro Pavlovských hodov, ktoré sa konali posledný júnový víkend, Obec
Makov spoločne s farským úradom pripravila pre občanov a návštevníkom obce pestrý a
najmä hodnotný kultúrny program. Hlavným hosťom hodového víkendu bola v rámci
spomenutej kultúrnej výmeny dychová hudba Musikverein Reinsberg z Rakúska. Celkom 52
členná rakúska výprava bola našimi hosťami celé dva dni. Ich účinkovanie v Makove malo
pozitívne odozvy a vstup do tohto kultúrneho projektu môžeme zhodnotiť ako pozitívny.
Napriek tomu, že finančné náklady na tento projekt neboli zanedbateľné
mali svoj
opodstatnený význam. Opäť sa nám podarilo povzniesť úroveň kultúry v našej obci . Celý
projekt kultúrnej výmeny bol financovaný s prostriedkov rozpočtu obce z kapitoly 7.2
Organizácia kultúrnych aktivít a finančného príspevku z Organizácie cestovného ruchu
Kysuce.
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Vyúčtovanie Makovských hodov a sprievodných podujatí konaných v termíne od 27. 6.
2014 - 29.7. 2014.
Náklady:
Plagáty vstupenky .................................................................................................
50,00 €
Roznos letákov / Slovenská pošta/ ......................................................................
10,00 €
Občerstvenie - minifutbal ....................................................................................... 345,60 €
Odmeny minifutbal .................................................................................................. 16,49 €
Ubytovanie a strava Musikverein Reinsberg ........................................................ 2993,66 €
Dopravné náklady na dovoz a odvoz party stanu ...................................................
30,00 €
Dopravné náklady na dovoz a odvoz pivných setov ............................................... 74,09 €
Materiál na realizáciu výstavy Mak náš každodenný .............................................. 10,37 €
Materiál na realizáciu Juniálesu ............................................................................ 48,27 €
Zabezpečenie dňa farnosti - odmeny za súťaže a občerstvenie pre deti ................. 59,21 €
Prípitok na záverečný obed pre zahraničných hostí............................................... 38,12 €
Prípitok na záverečnom obede pre poslancova a hostí ..........................................
20,14 €
Občerstvenie počas účinkovania Musikverein Reinsberg ........................................ 197,50 €
Poháre a plakety -Victory Sport ..........................................................................
258,16 €
Odmeny víťazom hasičskej súťaže 2x 30,20,10 ........................................................ 120,00 €
Odmeny najlepší žiak ZŠ .......................................................................................... 67,00 €
Ubytovanie s polopenziou - 2xp.Ćechovičová ........................................................... 40,00 €
Občerstvenie pre ľud. remeselníkov ....................................................................
176,00 €
Soza poplatok.....................................................................................................
104,40 €
Dohoda o vykonaní práce 2x 50€ ........................................................................
100,00 €
Honorár Kysucká muzika ....................................................................................... 700,00 €
Honorár Domino Band ........................................................................................... 400,00 €
Spolu ..................................................................................................................... 5859,01 €
Príjmy:
Štartovné 52x 2,5 ................................................................................................. 130,00 €
Poplatok za umiestnenie lunaparku a užívanie verejného priestranstva ...............
50,00€
Poplatok za stánky 16 x 3,50 ...........................................................................
56,00€
Príjem za predaj vstúpeného na Juniáles ................................................................. 612,00€
Finančný príspevok OCR ........................................................................................ 1100,00€
Spolu: .................................................................................................................... 1948,00 €
Rozpočet : 5000 €
Náklady: 5859,01 €
Výnosy : 1948,00 €
Z vyúčtovania je zrejmé, že tohtoročné hody stáli 3911,01 €.
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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berie na vedomie
informačnú správu o vyúčtovaní Petro-Pavlovských hodov 2014.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 100/2014 bolo prijaté.
7. C/ Spolupráca Obce Makov s rakúskou obcou Reinsberg – vyhodnotenie projektu
Vyhodnotenie projektu prezentovala p. Helena Pajerová z úseku kultúry.
Na základe kultúrnej spolupráce/kultúrnej výmeny s rakúskou obcou Reinsberg Obec Makov
dostala pozvánku zúčastniť sa v dňoch / 22.8- 24.8.2014/ ich kultúrno-spoločnského
podujatia pod názvom Reinsberg Nächte . Do Reinsbergu vycestovalo, rovnako ako v prípade
Petro - Pavlovských hodov, 52 zástupcov obce Makov.
Jednalo sa o členov FS Makovský prameň, FS Makovanka, starosta obce, p. farár,
zástupcovia organizácii pôsobiacich v obci Makov, poslanci, farský spevokol, Muzička spod
Grúňa z Vysokej nad Kysucou a otec a syn Gernátovci z Turzovky.
Počas dvojdňového pobytu pre nás pripravili členovia dychovej hudby Musikverrein
Reinsberg bohatý program. V piatok večer bola naša delegácia slávnostne prijatá na hrade
Reisnberg starostom rovnomennej obce pánom Franzom Faschingleitnerrom. V sobotu
dopoludnia celá výprava navštívila známe pútnické miesto Mariazell.
Dňa 23.8. 2014 sa v Reinsbergu konalo tradičné hudobné podujatie s názvom Reinsbergská
noc, na ktorom dostali recipročne v rámci kultúrnej výmeny možnosť účinkovať ako
hlavní hostia programu naše folklórne skupiny. V závere našej návštevy sme sa v nedeľu
zúčastnili na slávnostnej sv. omši .
Hlavným cieľom pri návšeteve Reinsbergu bolo ukázať ich obyvateľom našu kultúru a
dôstojne reprezentovať nie len obec Makov, Kysuce, ale celé Slovensko. Obec Makov
dostala ako poďakovanie za návštevu čestné vyznamenanie od Obce Reisnberg.
Celý projekt bol financovný z rozpočtu obce z kapitoly - 7.5 Kultúrne projekty.
V budúcnosti plánujeme ďalšiu kultúrnu spoluprácu s obcou Reinsberg. Na jej finančnú
realizáciu využijeme niektorý z grantových fondov .
Vyúčtovanie návštevy /kultúrnej výmeny v Reinsbergu 22.8 -24.8. 2014
Doprava ...................................................
1326,00 €
Diaľničná známka ....................................
65,48 €
Výdavky na prezenty ................................
194,68 €
Drevený vozík - dar ................................... 67,35 €
--------------------------------------------------------------------------------
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1653,51 €
Rozpočet : 2000 €
Náklady: 1653,21 €
Výnosy : 0
Podľa vyúčtovania projekt návštevy v Reinsburgu stál: 1653,51 €.
V závere p. Helena Pajerová priblížila výsledok tejto kultúrnej spolupráce krátkou
prezentáciou. Pri tejto príležitosti zároveň poďakovala obecnému zastupiteľstvu za umožnenie
spolupráce s rakúskou obcou Reinsberg schválením nemalej finančnej čiastky z rozpočtu obce
na tento projekt.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 7C:
Ing. Marián Masnica, starosta obce- v rakúskej obci Reinsberg bolo všade cítiť účelnosť
konania. Na návšteve boli na pozvanie rakúskej dychovej hudby Musikverrein, nie na
pozvanie obce, všetko organizovala táto skupina. Obec je tam veľmi pekne usporiadaná, nie je
tam vidieť kúsok nevykoseného pozemku. Oproti našej obci tam nemajú hotely, ľudia boli
ubytovaní v súkromí. Dedina má vlastný kostol, obecný úrad, kde na poschodí je aj materská
škola, nemá však dom kultúry. Kultúrny dom – dom hudby má Musikverrein Reinsberg, ktorá
na jednotlivé akcie tieto rozširuje o sieť veľkokapacitných stanov a prístreškov.
Svojpomocne s občanmi, na princípe „akcie Z“ plánujú vybudovať materskú školu s veľkou
sálou, ktorá by slúžila na kultúrne akcie. V inom je tam aj systém prevádzky MŠ, kde deti
v škôlke nespia, nestravujú sa tam, berú si ich rodičia domov. Vedľa obecného úradu je
banka, kde si občania hradia všetky poplatky. Starosta v obci nezabezpečuje ani komunálne
služby, iba dodávateľským spôsobom zimnú údržbu, všetko si v obci robia občania sami.
V dedine sa ešte nachádza 1 detské ihrisko, bazén pri základnej škole, futbalové ihrisko,
súkromné tenisové kurty. V obci je nulová nezamestnanosť. V obchode „nenájdete“ žiadnych
ľudí, všetko si zväčša vyrábajú sami.
Majú tam iný štýl života, každý mesiac tam majú nejakú kultúrnu akciu, na každom kroku je
poriadok.
Taktiež ďakuje obecnému zastupiteľstvu, že odsúhlasili v rozpočte finančné prostriedky na
tento projekt a ďakuje i všetkým, ktorí dôstojne reprezentovali Obec Makov.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – všetkým kultúrnym zložkám, ktorí sa zúčastnili
návštevy v Reinsbergu patrí veľká vďaka, výborne nás reprezentovali, každý zo seba vydal
všetko, čo mohol, zanechali tam dobrý dojem.
p. Helena Pajerová, úsek kultúry – organizátori tejto akcie mali vyhodnocujúce stretnutie, na
ktorom sa zhodli, že v spolupráci s rakúskou obcou Reinsberg by sme mohli pokračovať.
Skúsime získať peniaze cez zapojenie sa do projektu, možno budeme úspešní. V budúcnosti
by sa však mohli do akcie zapojiť i deti, občania by sa mali pri návšteve vystriedať, aby aj
ostatní videli inú kultúru a život v jednej z rakúskych obcí.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – naozaj sa obecné zastupiteľstvo k tomuto projektu postavilo
veľkoryso, ďakuje aj p. Helene Pajerovej a p. starostovi obce za prípravu a zorganizovanie
takéhoto podujatia. Malo to úroveň a je rád, že občania, ktorí do zahraničia necestujú, mohli
vidieť niečo nové. Ak u nás by malo byť podstatou života skrášľovanie svojho okolia.
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
berie na vedomie
informačnú správu o vyúčtovaní projektu – návštevy rakúskej obce Reinsberg.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 101/2014 bolo prijaté.
7. D/ Realizácia diela „Polyfunkčný objekt Makov-Čierne 17 – prístavba vonkajšieho
prístrešku“
K bodu predložil informačnú správu p. František Chuděj, zamestnanec obce.
Obec Makov má na stavbu „Polyfunkčný objekt Makov – Čierne 17 - prístavba prístrešku“
vydané právoplatné stavebné povolenie č. j. Výst-21-218-TX1-Ma-1054/KC-2013-Jt zo dňa
23.07.2013.
Víťazom verejného obstarávanie sa z celkového počtu 9 uchádzačov stala firma
Vodohospodár Makov, spol. s r.o. s celkovou cenou za dielo: 56 175,19 € s DPH, pričom
rozpätie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní bolo od 56 175,19 € s DPH do 89 338,42
€ s DPH.
Pre rok 2014 je v programe rozpočtu Obce Makov 8.1 ŠK Javorník Makov – prevádzka
budovy a ihriska v kapitálových výdavkoch vyčlenená čiastka 30 000 € na prístavbu
prístrešku a I. úpravou rozpočtu bola suma upravená o plus 5 000 € z dôvodu, aby bolo možné
položenie strešnej krytiny, t.j. celková suma vyčlenená v rozpočte Obce Makov na prístavbu
prístrešku pre rok 2014 je 35 000 €.
So spoločnosťou Vodohospodár Makov, spol. s r.o. bola dňa 18.12.2014 podpísaná Zmluva
o dielo č. 3/2013 s termínom dodania stavby 30.12.2015 a celkovej cene, ktorá nepresiahne
vysúťaženú sumu 56 175, 19 € s DPH.
V zmysle ZoD došlo 7.3.2014 k odovzdaniu a prevzatiu staveniska a začalo sa s výstavbou
prístrešku. V rámci prác tento rok bola vybudovaná základová doska, uskutočnené prípojky
vody a kanalizácie a postavená konštrukcia prístrešku vrátane strechy a pokrytia.
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Ku dnešnému dňu bola spoločnosťou Vodohospodár Makov, spol. s r.o. faktúrovaná čiastka
34 889 ,56 € s DPH a práce boli pre tento kalendárny rok ukončené.
V roku 2015 ostáva prestavať 21 285,63 €.
Ing. Marián Masnica, starosta obce skonštatoval, že ďalšia realizácia prác závisí od schválenia
finančných zdrojov v roku 2015.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 7D:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – pri všetkých dielach realizovaných spoločnosťou
Vodohospodár Makov spol.s r.o. a obcou chýba trochu pokory, vždy treba myslieť, že
stavebné diela sú budované do budúcnosti, nie nakrátko, treba robiť veci kvalitne.
Zaujíma ho, koľko firma Vodohospodár Makov spol. s r.o. pri zrealizovaní tohto diela zarobí,
aká je tam rezerva, pridaná hodnota a čo sa za dané financie firma následne zrealizuje.
Do budúcna treba prizvať niekoho z ŠK Javorník Makov, spolupracovať pri výbere
materiálov a pod., aby bol efekt čo najlepší, aby to malo nejakú noblesu a stavba bola na
úrovni.
(Ing. Alena Šupčíková, konateľka Vodohospodáru Makov spol. s r.o. – podotýka, že medzi
vysúťaženou ponukou spoločnosti Vodohospodár Makov
spol. s r.o. a ponukou na druhom mieste je rozdiel 60%,
Vodohospodár Makov spol. r .o. ide s rozpočtom nadoraz,
rezerva tam nebude. Obec by uvítala, ak by sa bezplatne
zapojili do brigády komunity, ktorých sa prístrešok dotýka
najviac, napr. športovci. Práce v akcii Z, ako to bolo
v minulosti, by podporila.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – snažíme sa prístrešok na ihrisku realizovať v rámci
možnosti najlepšie ako sa dá. Začala sa aj výstavba bytového domu.
Ak je to potrebné, treba uložiť firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. predložiť efektívnosť
podnikateľskej činnosti u tejto stavby, aj keď tu asi moc nenašpekulujeme, lebo bolo dielo
naozaj súťažené cez Vestník verejného obstarávania.
Zamestnali sme naozaj jedných z najkvalitnejších Makovanov, ktorí sa rozumejú stavebnému
fortieľu a detailom. Projekt bol v obecnom zastupiteľstve najmenej dvakrát, komunikuje sa
s predsedom ŠK Javorník Makov, napriek tomu sa akceptujú všetky pripomienky.
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 realizácii diela „Polyfunkčný objekt Makov – Čierne 17 - prístavba
prístrešku“.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 102/2014 bolo prijaté.
7. E/ Priebeh asfaltovania miestnych komunikácii v obci
Informačnú správu vypracoval p. František Chuděj, správca MK.
Vzhľadom na schválené financie v rozpočte obce: Program 5.1 – Správa a údržba pozemných
komunikácií - letná, bežné výdavky vo výške 10 000 € na opravu miestnych komunikácií,
bola vykonaná obhliadka všetkých asfaltových miestnych komunikácií a vyznačené
najkritickejšie miesta potrebné lokálne opraviť. Pri predbežnom zameraní bola výmera
najkritickejších úsekov cca 700 m2
V mesiaci júl 2014 Obec Makov uskutočnila obstarávanie na dodávateľa asfaltérskych prác
v obci pri oprave výtlkov.
Prieskum trhu bol uskutočnený rozposlaním výzvy na poskytnutie informácie – cenovej
ponuky ôsmim podnikateľským subjektom a zverejnením na webovej stránke Obce Makov.
Cenové ponuky predložilo 9 uchádzačov, kde cena za 1m2 opravy výtlku pri hrúbke asfaltu 7
cm sa pohybovala od 20,40 € s DPH až po 66,67 € s DPH.
Víťazom sa stala spoločnosť RILINE, s.r.o. Ružomberok s cenou 20,40 €/ 1m2/ hrúbka 7 cm.
Pri uvedenej cene Obec Makov reálne dokáže opraviť max. 440 m2 výtlkov a prepadov
komunikácií v hrúbke 7 cm.
Spoločnosť RILINE, s.r.o. vzhľadom na počasie, začala s prácami 25.9.2014 a predpoklad
ukončenia prác je v I. polovici mesiaca október 2014.
Ing. Marián Masnica, starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že vzhľadom na
schválený rozpočet je problém vybrať firmu na spravenie výtlkov. Cena sa pohybovala
od 20 € - 66 €. Za peniaze z rozpočtu sa dá zrekonštruovať iba dĺžka 440 m, bolo by však
potrebné opraviť úsek cca 700 m.
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
informačnú správu o priebehu asfaltovania v obci.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 103/2014 bolo prijaté.
7. F/ Získanie dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Matnica, starosta obce.
Obec Makov podala v marci žiadosť na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie na
individuálne potreby obcí v pôsobnosti Ministerstva financií SR, v ktorej sme žiadali
o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia Makov – Jandale v celkovej výške 10 200 € +
vlastné prostriedky vo výške 1800 €.
Dňa 11.07.2014 bolo Obce Makov doručené oznámenie o poskytnutí dotácie na individuálne
potreby obcí na akciu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, pričom výška schválenej
dotácie je 4 000 € a je potrebné ju do konca kalendárneho roka zúčtovať.
Obec Makov uskutočnila obstarávanie na dodávateľa nových LED svietidiel, v ktorom
oslovila 6 spoločností s požiadavkou o spracovanie cenovej ponuky a zverejnila výzvu aj na
www.makov.sk . Na výzvu reagovali traja uchádzači, ktorí predložili svoje ponuky, z ktorých
víťazom sa stala spoločnosť EMPEMONT Slovakia, s.r.o. s najnižšou cenou svietidla 358,80
€ s DPH.
V súčasnej dobe má okruh Jandale 31 svietidiel o celkovom príkone spolu cca 3 840W.
Nové svietidlo má príkon 55 W + integrované automatické znižovanie výkonu na 50%
v nočných hodinách – presný čas zníženia príkonu sa zadá výrobcovi (napr. od 23,30 hod.- 4
hod.)
V Mesiaci október prebehne výmena časti svietidiel na vetve Jandale v počte 14 kusov.
Budú to ledkové svietidlá, sú úsporné, dúfajme, že vývojovo tieto svietidlá vydržia čo
najdlhšie. Je to ako s počítačmi, neustále sa mení trh, prichádzajú nové svietidlá, výrobcovia
niečo deklamujú. Preto sme im v prieskume trhu zadali 5-ročnú záruku.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 7F:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – sú od občanov sťažnosti, že do 03.30 hod je
v niektorých úsekoch v obci tma, je niekde veľmi dlhá výseč bez svietenia počas noci.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – uvedenú skutočnosť zistí, je možné, že je niekde chyba,
pretože verejné osvetlenie je v obci zapnuté nepretržite
celú noc.)
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: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
informačnú správu o priebehu asfaltovania v obci

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 104/2014 bolo prijaté.
7.G/ Zabezpečenie obecného rozhlasu do osád
Obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce finančné prostriedky na rozšírenie obecného
rozhlasu do osád.
Obec Makov zrealizovala v mesiaci júl obstarávanie na dodávateľa bezdrôtového rozhlasu,
ktorý by zabezpečil rozšírenie obecného rozhlasu do odľahlejších častí obce. Uchádzači
v rámci ponuky vykonali meranie signálu v jednotlivých lokalitách (Trojačka, Kopanice,
Potok, Čierne) a jednoznačne odporúčali šíriť signál cez prevádzač, ktorý by bol umiestnený
na Bukovej. Podmienkou ale je napájanie 220V a vyhotovenie novej siete obecného rozhlasu
v jednotlivých osadách. Investičné náklady na jedno hnizdo predstavujú cca 800 € s DPH,
v ktorých je zahrnuté 1 prijímacie zariadenie osadené 4 reproduktormi.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, keďže Obec Makov mala informácie o systéme
informovanosti v obci Vysoká nad Kysucou prostredníctvom SMS správ, oslovila starostu
obce Vysoká nad Kysucou o referenciu k systému, ktorý využívajú. Na základe pochvalných
a kladných hodnotení na uvedený systém dodávaný spoločnosťou MK Hlas, s.r.o. Sabinov,
Obec Makov pristúpila k objednaniu systému FLORIAN od spoločnosti MK Hlas, s.r.o. pre
Obec Makov.
Systém FLORIAN zabezpečuje informovanosť občanov pomocou hromadného rozposielania
informačných SMS správ registrovaným užívateľom bez ohľadu na vzdialenosť, pričom
umožňuje rozčlenenie užívateľov na skupiny, čo zabezpečí v prípade nutnosti informovať len
nevyhnutnú časť obyvateľov. Ďalej umožňuje v prípade mimoriadnych situácií diaľkové
hlásenia do obecného rozhlasu pomocou mobilného telefónu, spúšťanie sirény do rozhlasu,
napojenie na pracovisko CO v Čadci, naprogramovanie opakujúcich sa hlásení ...
Cena systému je 1 800 €, plus náklady na pripojenie a mesačné náklady na SIM kartu
s programom neobmedzené SMS od O2 v cene 6 €.
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Po zapojení a odskúšaní tohto systému sa rozhodneme, či vôbec bude potrebné v budúcnosti
dobudovávať obecný rozhlas v osadách klasickým spôsobom. Podľa nášho názoru nie,
nakoľko sa jedná o modernú formu informovania občanov.
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
informačnú správu o zabezpečení obecného rozhlasu do osád.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Greguš

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 105/2014 bolo prijaté.
8. SCHVÁLENIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
V ČASTI ČIERNE
Predložený návrh Prevádzkového poriadku vyplýva z výsledku kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky, kde bolo vytknuté neefektívne využívanie ihrísk, čiže návrh je i z dôvodu
zefektívnenia výberu poplatkov za využívanie viacúčelového ihriska v časti Čierne, hoci
upozornenia z kontroly boli aj voči p. Milanovi Hederovi, správcovi viacúčelového ihriska pri
telocvični ZŠ s MŠ. Tieto kontrolné zistenia riešila ZŠ Makov, rozp. org.
Náklady na el. energiu na viacúčelovom ihrisku v Čiernom v roku 2013 predstavovali čiastku
270 €, preto navrhujeme riešiť výber poplatku formou zakúpenia celoročnej permanentky, aby
sa tým aspoň čiastočne uhradili náklady na prevádzku.
Poplatok za permanentku by bol 7 €/ročne, s tým, že mládež do 18 rokov by mala vstup
bezplatne. Pokiaľ vie, ihrisko navštevujú zväčša ucelené partie.
Ing. Marián Masnica, starosta obce podotýka, že do budúcna je potrebné športový areál
uzavrieť, ohradiť a zabezpečiť do tohto areálu správcu.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 8:
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – v návrhu chýba rozdelenie cudzích
záujemcov a záujemcov o ihrisko z Makova a poplatok za jednorázový vstup. Navrhuje, aby
poplatok pre cudzích bol vo výške 10 €/1 rok.

27

Taktiež chýba rozdelenie, ako to bude s elektrickou energiou. Niektorí chodievajú na ihrisko
cez deň, niektorí večer. Zároveň navrhuje, aby sa oslovil niekto z nájomcov bytového domu
Čierne 17, napr. Luciu Hunčíkovú, aby vyberala od záujemcov poplatky. Samozrejme by sa s
ňou dohodla odmena, napr. stanoviť určité percento zo zisku.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – nie je systém spravodlivý, tí, čo pravidelne chodia na ihrisko,
zaplatia a tí, čo prídu jedenkrát, nezaplatia. Je to alibistické, ak bude poriadok iba schválený
a nebude to fungovať. Mal by záujemca najskôr zaplatiť a potom môže hrať. Vhodné by bolo
možno aj nejaké zariadenie na nabíjanie kariet.
Veľkú výhradu má voči útoku na p. Milana Hederu, pretože ide o ústretového a obetavého
človeka, čo sa týka športu a prevádzky správcovania viacúčelového ihriska počas letnej, ale
i zimnej sezóny, keď sa stará o klzisko.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – prevádzku ešte treba časovo vymedziť.
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – konštatuje, že sa návštevnosť viacúčelového ihriska nedá
úplne ustriehnuť, súhlasí s navhovaným paušálom – permanentkou.
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
s ch v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v časti Čierne, s doplnením výšky poplatku za
jednorázový vstup na ihrisko 1 €/1 osoba/2 hod. Doba prevádzky: od 8.00 hod do 22.00 hod,
s účinnosťou od 01.01.2015.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 106/2014 bolo prijaté.
9. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR
MAKOV spol. s r.o. ZA ROK 2013
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K účtovnej závierke spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. za rok 2013 bol vopred
predložený písomný materiál, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Súčasťou účtovnej závierky je
daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2013 a vyhodnocovacia správa, ktorá
podrobnejšie popisuje jednotlivé účty a činnosti týkajúce sa daného roka, vrátane
zrealizovaných jednotlivých verejných súťaží.
Účtovnú závierku je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom a následne sa zasiela
oznámenie Daňovému úradu.
Ing. Alena Šupčíková, konateľka firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. navrhuje zisk vo
výške 4 813,40 € použiť na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.
Keďže spoločnosť prevzala dlh, stále majú záporné imanie a spôsobuje to problém pri
zapojení sa do niektorých projektov.
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
v zmysle § 125 ods. 1 písm. b Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov riadnu individuálnu účtovnú závierku firmy Vodohospodár Makov, spol. s r.o.,
Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 za r. 2013.
B/ s c h v a ľ u j e
rozhodnutie o rozdelení zisku nasledovným spôsobom:
Zisk vo výške 4 813,40 € bude použitý na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 107/2014 bolo prijaté.

10. ZRUŠENIE PREDMETU PODNIKANIA „POHOSTINSKÁ ČINNOSŤ“
SPOLOČNOSTI VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r.o.
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Firma Vodohospodár Makov spol.s r.o. má v predmete podnikania, okrem iných, aj
pohostinskú činnosť so vznikom 17.01.2003. Jedná sa o remeselnú živnosť, na ktorú je
potrebné mať určeného zodpovedného zástupcu a ktorého je potrebné zamestnávať
v spoločnosti na pracovný pomer.
Informoval o tejto skutočnosti Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Na uvedenú činnosť mala firma Vodohospodár Makov spol.s r.o. určeného zodpovedného
zástupcu, p. Annu Jančíkovú. Nakoľko menovaná p. Anna Jančíková v súčasnosti
v spoločnosti nepracuje a uvedenú činnosť firma nevykonáva, je potrebné požiadať Obvodný
úrad – odbor živnostenského podnikania o zrušenie činnosti predmetu podnikania.
Keďže spoločnosť Vodohospodár Makov spol.s r.o. je 100% - nou dcérskou spoločnosťou
Obce Makov, je predložený Obecnému zastupiteľstvu v Makove návrh na schválenie
uznesenia na zrušenie pohostinskej činnosti z predmetu podnikania.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 10:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – netreba rušiť túto činnosť, spoločnosť Vodohospodár Makov
spol. s r.o. môže v budúcnosti zastrešovať bufet na futbalovom ihrisku. Stačí iba zmeniť
zodpovedného zástupcu, do konca kalendárneho roka 2014 nájdeme za p. Annu Jančíkovú
náhradu.
(Ing. Alena Šupčíková, konateľka Vodohospodáru Makov, spol. s r.o. – nie je to dobrý nápad,
firma predsa nepôjde do stratovej činnosti, prevádzka
bufetu nebude zisková a nie sú na zabezpečenie prevádzky
ani ľudia. Bufet nie je funkčný, nie je vo firme ani
zodpovedný zástupca na pracovný pomer.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – je pravdou, že bufet na ihrisku bude musieť niekto
prevádzkovať, treba túto záležitosť do budúcna vyriešiť.
Preto navrhuje tento bod programu odložiť na niektoré z ďalších rokovaní obecného
zastupiteľstva.
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
odkladá
bod programu o zrušení predmetu podnikania „Pohostinská činnosť“ firmy Vodohospodár
Makov spol.s r.o. na ďalšie z rokovaní obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
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Za

:

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

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 108/2014 bolo prijaté.
11. INFORMAČNÁ SPRÁVA O PROJEKTE POLYFUNKČNÝ OBJEKT
S ROZHĽADŇOU
Ing. Marián Masnica, starosta obce dal v zmysle uznesenia OZ č.69/2014, bod B vypracovať
Ing. Stanislavovi Mikovčákovi nový návrh polyfunkčného objektu s rozhľadňou. Tento nový
návrh predostrel starosta obce poslancom OZ.
Štúdia novej rozhľadne je pekná, netradičná, avšak podľa jeho názoru nezapadá do prostredia,
kde bude osadená. Navrhuje od návrhu Ing. Stanislava Mikovčáka odstúpiť a držať sa
pôvodného štýlu. Treba vypísať architektonickú súťaž na drevenú architektúru.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 11:
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – ak chceme mať turistickú obec, rozhľadňa je potrebná.
Navrhuje osloviť stavebné školy o nakreslenie návrhu rozhľadne.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – nestotožňuje sa s týmto návrhom rozhľadne, rozhľadňa je
v zimnom období nepoužiteľná, nafúka tam, nasneží. Súhlasí motivovať školy, aby dali
návrhy rozhľadne a víťazný návrh, ktorý sa zrealizuje bude odmenený.
Treba zadať, aby nebola celá drevená, ale dominantou aby bolo drevo a aby bola vysoká 40m.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – je rozhodne proti takej megalomanskej
stavbe, aj keby bola postavená z európskych prostriedkov, finančná spoluúčasť by veľmi
zaťažila obecný rozpočet.
(p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – namieta, podľa neho nájsť cca 50 000 € v obecnom rozpočte,
ako spoluúčasť projektu , nebude problém.)
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/ n e s ú h l a s í
s predloženou štúdiou Polyfunkčného objektu s rozhľadňou a odstupuje od návrhu štúdie
vypracovanej Ing. Stanislavom Mikovčákom.
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B/ Ž i a d a
Ing. Mariána Masnicu, starostu obce vypísať architektonickú súťaž na návrh rozhľadne,
vysokej 40 m, z materiálu s prevahou dreva a kameňa.
C/ S p l n o m o c ň u j e
Ing. Mariána Masnicu, starostu obce odmeniť víťazný návrh polyfunkčného objektu
s rozhľadňou výškou 400 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 109/2014 bolo prijaté.
12. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ
ČINOSTI ZA OBDOBIE JÚL – AUGUST 2014
Písomná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bola v mesiaci júl 2014 vykonaná
následná finančná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s majetkom obce „Colný
hraničný prechod“ od dátumu nadobudnutia darovaním do dňa predaja majetku Obce Makov.
Obec Makov nadobudla darovacou zmluvou zo dňa 4.10.2011 s bezodplatným prevodom
vlastníctvo nehnuteľného majetku štátu v správe Colného riaditeľstva SR vo všeobecnej
hodnote majetku vo výške 3 422 627,56 €. Po nadobudnutí listu vlastníctva bol k 1.1.2012
majetok zaradený do majetku Obce Makov na základe znaleckého posudku č. 31/2008
v zmysle doplnku k tomuto znaleckému posudku č. 44/2010 s vylúčeným hodnoty pozemkov
vo výške 29 491,56 €. Ročný odpis nadobudnutého majetku predstavoval čiastku 172 320,-€.
V roku 2012 predstavovali náklady na stredisko 34 Colný hraničný prechod sumu
41 845,69 €.
Náklady na objekt colného hraničného prechodu v roku 2013 boli 31 020,35 €.
Zmluva o dodávke elektrickej energie medzi Obcou Makov s Stredoslovenskou energetikou
a.s. Žilina dojednaná pre rok 2012 nebola vypovedaná ani upravená pre rok 2013 a ostala
v platnosti bez zmien.
Dňa 28.11.2013 bola podpísaná zmluva na dodávku elektrickej energie do všetkých
odberných miest Obce Makov s MAGNOU E.A. s.r.o. Piešťany so zodpovednosťou
dodávateľa za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu za dohodnuté zmluvné ceny silovej
elektrickej energie.
Z porovnania cien elektrickej energie u týchto dvoch dodávateľov je zrejmé, že úspora
u dodávateľa MAGNOU E.A s.r.o. je značná a bolo potrebné skôr sa zaoberať týmto druhom
nákladu, ktorý tvoril v prípade colného hraničného prechodu najvyššiu nákladovú položku,
pretože elektrická energia v tomto objekte bola využívaná aj na kúrenie.
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Obec Makov sa v rokoch 2005 až 2012 nezaoberala zmenou dodávateľa elektrickej energie,
nerealizovala verejné obstarávanie tejto komodity, aby preskúmala možnosť zníženia
nákladov na elektrickú energiu nielen na colnom hraničnom prechode, ale v celom rozpočte
Obce Makov.
Ďalej bolo zistené, že v nákladoch strediska 34 colný hraničný prechod nie sú zaúčtované
náklady na zimnú údržbu tohto strediska, ktorá sa vykonávala počas roku 2012 aj 2013. Tieto
náklady ostali nepreúčtované v celkových nákladoch na zimnú údržbu Obce Makov.
V nákladoch strediska nie sú zaúčtované odpisy, ktoré rešpektujú fyzické opotrebenie majetku
a postupné znehodnocovanie /zastarávanie majetku/.
V mesiaci august 2014 bola prevedená kontrola tvorby a použitia jednotlivých finančných
fondov za rok 2013.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok a uplatňovania zákona č.
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a súvisiacich interných
predpisov. Kontrolovaný subjekt mal vypracovanú smernicu č. U-1/2007 o tvorbe a požití
sociálneho fondu s platnosťou od 1.1.2009 s dvoma dodatkami.
Sociálny fond sa tvorí aj používa v zmysle platných právnych predpisov a platnej kolektívnej
zmluvy.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 12:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – v správe sú šokujúce zistenia nehospodárnosti vedenia obce,
čo sa týka CHP Makov. Vidí, že peniaze sa jednoducho stratia a nikto za to nenesie
zodpovednosť, ide hlavne o elektrickú energiu. Stredisko CHP Makov je zaúčtované zle,
nie sú tam zahrnuté mzdy, ani odhŕňanie snehu, čiže zimná údržba.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – nesúhlasí s tvrdením p. Jozefa Pavlíka a čiastočne ani
s niektorými údajmi uvedenými v správe hlavnej kontrolórky.
Kontrola č. 6/2014 bola zameraná na kontrolu hospodárenia s majetkom obce „colný hraničný
priechod“. Kontrolujú sa iba náklady prevádzky, ale konkrétny postup nakladania s týmto
majetkom obce obecným zastupiteľstvom nie je predmetom kontroly.
Elektrická energia na CHP sa používa na kúrenie. Ja som osobne dal písomné vyjadrenie
k danému predmetu kontroly. Obec Makov si vždy zazmluvnila z roka na rok nižšie ceny
elektrickej energie u SSE a.s. Pani kontrolórka porovnáva rok 2012 s rokom 2014,
u dodávateľa SSE s Magnou Energia a.s., pritom pre rok 2013 sme so SSE a.s. zazmluvnili
vysoké zľavy oproti roku 2012.
Zmluvy v SSE a.s. sme mali platné na 2 roky, CHP na 1 rok, keď sme ho prevzali, pričom
s CHP sme prevzali i vysoké napätie, trafostanice, samozrejme, že sme s tým nemali
skúsenosti a zvládli sme všetko v poriadku. Obstarávanie komodity elektrickej energie vôbec
nie je jednoduché, nejedná sa len o verejné obstarávanie, ale najmä o správne nastavenie
predmetu dodávky. Nejde len dať výpoveď, ale mať aj dodávku elektriky od 01.01.
Obec Makov je absolútnym progresívnym článkom v tejto oblasti. V roku 2013 sme našli
firmu na spoločné verejné obstarávanie, kde sme sa dali dohromady značné množstvo obcí
a stali sme sa zaujímavým článkom z hľadiska objemu elektrickej energie a vysúťažili sme
výbornú cenu na komoditnej burze, bohužiaľ len na rok a preto robíme pre tento rok ďalšie
verejné obstarávanie, uvidíme, aké ceny vysúťažime, mám obavu, aby sme vysúťažili ceny na
úrovni tohto roku.
Keby sme nešli do množstveného verejného obstarávania a robili si verejné obstarávanie sami
za obec s množstvami, ktoré odoberáme, dosiahli by sme cenu zľavy, ktoré nám každoročne
dávala Stredoslovenská energetika.
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A to, že sme progresívni, svedčí fakt, že podľa nás hneď nabehla Obec Vysoká nad Kysucou
a len pre porovnanie, veľkí odberatelia z obce Makov, ako Hannibal, firma Gasparik s.r.o.,
SKI Makov, DAS sú stále ešte u SSE a.s., s omnoho vyššími cenami. A stojím si za svojim
názorom, že sa CHP neriešil v prospech zamestnanosti obce Makov, ľavá strana v prospech
Obce – byty, resp. ZpS ,na pravej strane konkrétna strojárenská fabrika z Nemecka s 20 – imi
zamestnanými ľuďmi, tak ako sme dotiahli investora a po roku sme už nemuseli mať žiadne
náklady na elektrickú energiu. Ale naťahovanie zo strany časti poslancov, nezmyselné súťaže
vedúce k účelovému odpredaju, kde už nikoho nezaujímal účel budúceho využitia,
rešpektujem ako obecné zastupiteľstvo nakladalo s CHP, ale ako starosta sa s tým
nestotožňujem.
Čo sa týka zimnej údržby, žiadna sa nerozúčtováva a konkrétne na CHP odkedy ho máme,
sme ju obmedzili na minimum a keď si ju niekto objednal, tak sme ju vykonali (mýto,
CEMA) odplatne.
A čo sa týka účtovania odpisov, všetky odpisy za všetky obecné budovy sú zaúčtované na
obecný úrad, nejdú do príjmov a výdavkov.
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 výsledkoch hlavnej kontrolórky Obce Makov za mesiac júl, august
2014
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 110/2014 bolo prijaté.

13. SCHVÁLENIE ÚPRAVY 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, účtovníčka a rozpočtárka
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obce, Ing. Irena Valičková, predložila na schválenie obecnému zastuptieľstvu 2. úpravu
rozpočtu Obce Makov pre rok 2014.
Dôvodom úpravy rozpočtu je skutočnosť, že obec Makov získala finančné prostriedky, ktoré
nie sú v schválenom rozpočte pre rok 2014 a zároveň niektoré bežné ako aj kapitálové
výdavky, ktoré sa realizovali, sú prečerpané .
S konkrétnymi položkami zmeny úpravy rozpočtu oboznámil poslancov OZ Ing. Marián
Masnica, starosta obce:
Príjmy rozpočtu 2014
-

Správne poplatky a poplatky za pracovné úkony zvýšiť o výške 600 €
Príjem za služby v Dome smútku zvýšiť o výšku 100 €
Príjem za predaj elektroodpadu zvýšiť o výšku 300 €
Príjem za použitie FORD TRANSIT zvýšiť o výšku 50 €
Úroky z vkladov na bežných účtoch zvýšiť o výšku 100 €
poplatky za elokované pracovisko Makov 146 zvýšiť o výšku 300 €
Sponzorské dary na opravu prístupovej komunikácie BITALE zvýšiť o výšku 1 050 €
Dotácia z MF SR na rekonštrukciu svetiel VO zvýšiť o výšku 4 000 €
Spolu príjmy: zvýšenie o 6 500 €

Výdavky rozpočtu 2014
- zvýšiť v podprograme PVŠS na úseku stavebného poriadku bežné výdavky z vlastných
zdrojov na mzdy
o výšku 520 € a odvody o výšku 182 €, t. j. celkom 702 €
- zvýšiť v podprograme Cintorínske a pohrebné služby bežné výdavky na kosenie
cintorína o výšku 300 €
-

-

-

znížiť v podprograme Ochrana pred požiarmi bežné výdavky na elektriku o výšku 1 500 € a zvýšiť na
nákup uniforiem pre OHZ o výšku 500 €, zvýšiť na nákup pneumatík FORD o výšku 500 € a zvýšiť
dotáciu na súťaže OHZ o výšku 500 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba MK – letná bežné výdavky na opravu prístupovej komunikácie
BITTALE zo sponzorských darov o výšku 1 050 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba MK – letná bežné výdavky na opravu Z11441, nákup pneumatík
o výšku 1 200 €
zvýšiť v podprograme Správa a údržba MK – letná bežné výdavky na zametanie ciest o výšku 200 €
zvýšiť v podprograme Materská škola kapitálové výdavky na zateplenie budovy o výšku 5 380 €
zvýšiť v podprograme Dom kultúry bežné výdavky na nákup drobného majetku o výšku 300 €
zvýšiť v podprograme Knižnica bežné výdavky na nákup tonerov do tlačiarne o výšku 200 €
zvýšiť v podprograme ŠK Javorník Makov bežné výdavky na odvoz športovcov o výšku 2 000 €,
na revízie priestorov ŠK o výške 550 €, t. j. v celkovej výške o 2 550 €
zvýšiť v podprograme Detské ihriska bežné výdavky na údržbu ihrísk o výšku 600 € a na nákup vitríny
vo výške 200 € a znížiť kapitálové výdavky o výšku 800 €
znížiť v podprograme Verejné osvetlenie bežné výdavky na elektriku o výšku 1 500 € a zvýšiť opravu
a údržbu VO o výšku 1 500 €
zvýšiť v podprograme Verejné osvetlenie kapitálové výdavky na rekonštrukciu svetiel o výšku 4 000 €
zvýšiť v podprograme Zariadenie pre seniorov bežné výdavky na nákup PC z vlastných zdrojov o výšku
1 700 € a zo ŠR o výšku 700 €, občerstvenie zo sponzorských darov o výšku 200 €, stravovanie
z vlastných zdrojov o výšku 1 500 €, znížiť zo sponzorských darov pracovnú terapiu o výšku 200 €,
znížiť bežné výdavky na verejné obstarávanie zo štátnych zdrojov o výšku 700 €, znížiť kapitálové
výdavky o výšku 3 200 €
zvýšiť v podprograme Správa obecných pozemkov bežné výdavky na kosenie obecných pozemkov
o výšku 400 €
zvýšiť v podprograme Správa CHP Makov bežné výdavky na nájom pozemkov pod vodárňou o výšku
800 € a znížiť na oprave a údržbe CHP o výšku 800 €
zvýšiť v podprograme Správa obce bežné výdavky na nákup DKP na OU o výšku 600 €, na opravu
a údržbu KANGOO o výšku 500 € a znížiť na elektriku OU o výšku 600 €, znížiť na OOPP o výšku
200 € a na interiérové vybavenie znížiť o výšku 300 €
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Spolu výdavky: zvýšenie o 16 282 €

Rozpočet po úprave:
Príjmy bežné :
1 478 605 €
Príjmy kapitálové:
259 764 €
Príjmy finančné:
1 018 972 €
Príjmy celkom:
2 757 341 €

Výdavky bežné:
1 460 591 €
Kapitálové výdavky: 999 248 €
Finančné operácie:
263 857 €
Výdavky celkom: 2 723 696 €.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU Č. 13:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – rozpočet je aj po úprave je prebytkový, do
ďalšieho volebného obdobia bude v rozpočte + 33645 € a samozrejme, že to bude viac
o nerealizované veci.
Do úpravy rozpočtu navrhuje ešte schváliť navýšenie sumy o 3 000 € na zaasfaltovanie
výtlkov z materiálu frézovanej cesty od Pančavy.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – prečo je v úprave rozpočtu
navýšenie pre ŠK Javorník Makov až o sumu 2 000 €?
(Ing. Irena Valičková, účtovníčka a rozpočtárka obce – z dôvodu, že v rozpočte je už
teraz prekročená suma o 1 000 €)
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – treba upraviť aj cestu k RD p. Záhumenského. Navrhuje
v rozpočte zvýšiť v položke na opravu miestnych komunikácii o sumu 5000 €. Treba využiť
to, že sú teraz v obci asfaltéri. Keď sa to neopraví, po zime budú cesty ešte horšie.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – úprava rozpočtu oproti predloženého materiálu bude,
podľa návrhu poslanca p. Rudolfa Greguša, doplnená vo výdavkovej časti o navýšenie sumy
5 000 € na správu účelových komunikácií.
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
s ch v a ľ u j e
2. Úpravu rozpočtu Obce Makov rok 2014 v príjmovej časti 2 757 341 € a vo výdavkovej
časti 2 728 696 €.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Rudolf Greguš,
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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. 111/2014 bolo prijaté.

14. DISKUSIA
p. Rudolf Greguš, poslanec OZ – upozorňuje na skutočnosť, že v časti Čierne je urobená nová
cesta a p. Dedičová pri obchode p. Marčišovej ťahá cez ňu drevo.
Ak by sa dalo, treba vybaviť, aby autobus v časti Čierne jazdil o 11.30 hod a 05.30 hod až po
točňu, nakoľko jazdí iba po SKI .
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – pripomína prekontrolovať nastavenia
verejného osvetlenia, nie všade sa rovnako svieti.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – chce vedieť, kto realizoval v zasadačke budovy obecnéhoú
radu kuchynskú linku a za koľko peňazí.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – kuchynská linka stála 1 740 €, vrátane
Keramickej dosky, drezu a batérie a realizovala ju firma
JaP Adamec Vysoká nad Kysucou.)
Ing. Marián Masnica, starosta obce – pripomína poslancom OZ, že dňa 16.10.2014, t.j. budúci
štvrtok sa vykoná poslanecký prieskum do osady Greguše. Odchod spred OÚ bude o 14.00
hod, odvoz bude zabezpečený.
Ďalšie riadne rokovanie obecného zastupiteľstva bude ešte niekedy pred voľbami, po voľbách
už bude iba obecné zastupiteľstvo odovzdávajúce.
Po prerokovaní nebolo prijaté žiadne uznesenie.
15. NÁVRH NA UZNESENIE
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložila
a prečítala k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce.
Uznesenia boli schválené pod číslom 92–111/2014.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
16. ZÁVER
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
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Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 14.30 hod.
Ing. Marián Masnica
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ

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

Martin Pavlík, poslanec OZ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Chromíková
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