ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,
konaného dňa 6. februára 2013
v zasadačke budovy Obecného úradu Makov
Prítomní:
Starosta obce :
Zástupca starostu obce :
Poslanci OZ :

Obecná kontrolórka:
Ostatní prítomní:

Neprítomní:

Ing. Marián Masnica
Ing. Alena Šupčíková
Rastislav Gajdoš
Mgr. Ján Gašparík
Rastislav Hunčík
Jozef Pavlík
Martin Pavlík
Rudolf Skukálek
Elena Trebulová
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zlatica Dunajová, účtovníčka ZŠ, MŠ
Zuzana Kubačková, riaditeľka MŠ
Ing. Irena Valičková, rozpočtárka a účtovníčka OÚ
František Chuděj, zamestnanec OÚ
Mgr. Monika Hrtúsová, zamestnanec OÚ
Helena Pajerová, zamestnanec OÚ
Pavol Papaj a manž. Danka, Makov 302
Mgr. Eva Ježíková, ospravedlnená
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. Dvaja poslanci
oznámili, že na rokovanie OZ prídu neskôr.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Schválenie rozpočtu ZŠ Makov, rozp. org. pre rok 2013
4. Schválenie Dodatku č. 1 Zriaďovateľskej listiny ZŠ Makov, rozp. org.
5. Projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti
rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ – následná monitorovacia správa
6. Schválenie rozpočtu MŠ Makov, rozp. org. pre rok 2013
7. Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na
úseku školstva
8. Schválenie nákladov a výnosov firmy Vodohospodár Makov spol. s r.o. pre rok 2013
9. Informatívna správa o výsledku realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka – Makov“
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10. Schválenie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Makove
11. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Zámer prenájmu časti EKN pozemku 2292 pre Orange Slovensko a.s.
B/ Návrh na schválenie nadobudnutia pozemku EKN 5490/901 do majetku obce
C/ Ukončenie prenájmu v budove zdravotného strediska s Detským domovom Horný
Kelčov
D/ Návrh na zaslanie ponuky na odkúpenie pozemkov pre prístupovú komunikáciu
v osade Obracané
E/ Pavol Papaj a manž. Danka, Makov 302 - žiadosť o odkúpenie pozemkov
F/ Cestný hraničný priechod Makov – výsledok obchodnej verejnej súťaže
12. Schválenie prípravy produktu cestovného ruchu Makov – rozhľadne
13. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za december 2012
14. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena
Šupčíková, zástupca starostu. Keďže zatiaľ na rokovaní nie je prítomná, pani zástupkyňa
starostu obce sa ospravedlnila, že príde neskôr, návrh uznesenia predloží Mgr. Iveta
Brezinová, zamestnankyňa OÚ.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
p. Rastislava Gajdoša a Mgr. Jána Gašparíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Brezinovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 02. 2013:
- p. Rastislava Gajdoša, poslanca obecného zastupiteľstva
- Mgr. Jána Gašparíka, poslanca obecného zastupiteľstva .
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Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 1/2013 bolo prijaté.

3.

Schválenie rozpočtu ZŠ Makov, rozp. org. pre rok 2013

Ing. Marián Masnica, starosta obce usmernil spôsob schvaľovania rozpočtu. Obec je povinná
schváliť v rozpočte na úseku preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva bežné
výdavky na osobné a prevádzkové náklady, ostatné je v kompetencii vedenia základnej školy.
Financie originálnych kompetencií budú plynúť formou VZN o financovaní originálnych
kompetencií Obce Makov na úseku školstva, ktoré sa bude schvaľovať na dnešnom obecnom
zastupiteľstve.
Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ Makov, rozp. org. prezentoval ich návrh rozpočtu pre rok
2013, rozdelený do štyroch častí podľa jednotlivých stredísk.
Rozpočet ZŠ je oproti roku 2012 navýšený, vyplynulo to z nariadenia vlády SR o 5%
navýšení pre pedagogických zamestnancov. Zároveň je v návrhu zohľadnené 5% - né
zvýšenie i pre nepedagogických zamestnancov. Na mzdové náklady je vyčlenených 85%
z celkového rozpočtu, 15 % na prevádzkové náklady.
Rozpočet ŠKD – návrh je identický s rozpočtom v roku 2012
Rozpočet ŠJ – činnosť školskej jedálne sa bude pravdepodobne vykonávať do konca
školského roku 2012/2013, t. j. do konca júna 2013, preto je výdavky v rozpočte plánované na
pol roka.
Rozpočet CVČ – veľký pokles financií oproti roku 2012, nakoľko sa znížil koeficient z 2,6 na
1,1 na 1 žiaka. Preto sa bude uvažovať i o znížení počtu krúžkov.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ – pri originálnych kompetenciách je podľa
návrhu VZN o financovaní originálnych kompetencií vyčlenená suma na správu školských
budov suma 16 609 €. Navrhujú sumu 10 000 € vyčleniť na školskú výdajnú jedáleň a 6 609 €
na rekonštrukciu antukového ihriska, konkrétne na vybudovanie bežeckej dráhy.
V návrhu rozpočtu majú zohľadnené už i predbežné navýšenie platov o 5% podľa taríf
učiteľov, žiadne iné navýšenie nepredkladajú.
Na opravy a údržbu nenavrhujú zvýšenie rozpočtu, pretože prevádzka sa dá utiahnuť aj
z minima.
p. Zlatica Dunajová, účtovníčka ZŠ – v rozpočte nie je započítané zvýšenie miezd
nepedagogickým zamestnancom, nakoľko toto zvýšenie podľa nariadenia vlády bude
štvrťročne prichádzať na obce.
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Ing. Marián Masnica, starosta obce – podotýka, že doposiaľ vždy a aj teraz obec stanovuje
rozpočet pre úsek školstva tak, že všetky finančné prostriedky, ktoré dostávajú z podielových
daní pre školské zariadenia, základnú školu a materskú školu, rozdelí im v plnom rozsahu.
Ďalej sa im dávajú všetky príjmy, ktoré tieto organizácie vyberajú za prenájom priestorov,
príjem za zbery, všetky naviac príjmy od štátu – u materskej školy za deti predškolského
veku, u základnej školy za vzdelávacie poukazy.
Okrem toho financujeme všetky rekonštrukcie školských budov, a to na úkor iných
kompetencií Obce Makov.
Navrhuje prevádzkové náklady použiť na opravy, údržbu školských budov a na opravu
antukového ihriska.
ZŠ žiada presunúť z prevádzkových nákladov na mzdové náklady cca 12 000 €. Uvedené
požadujú schváliť obecným zastupiteľstvom.
Zároveň pripomína, že štát priebežne určité veci škole dofinancováva formou dohodovacích
konaní, napr. kreditové príplatky učiteľov.
Pokiaľ ide o financovanie originálnych kompetencií, dochádza k výraznej zmene, a to
v rozsahu poskytovania dotácie podľa iných koeficientov a na iný počet žiakov.
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre materskú školu sa určí ako súčin počtu detí
v materskej škole, ktorý škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,21
a koeficientu 27,3 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.).
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – školskú jedáleň sa
určí ako súčin počtu potencionálnych stravníkov v školskej jedálni, ktorý školské
zariadenie – školská jedáleň vykázalo k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového koeficientu
59,21 a koeficientu 1,8 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.).
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školský klub detí sa určí ako súčin počtu
žiakov základnej školy, ktorý základná škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového
koeficientu 59,21 a koeficientu 1,6 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.).
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre centrum voľného času sa určí
ako súčin počtu detí od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového
koeficientu 59,21 a koeficientu 1,1 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.).
Ročná výška dotácie na správu školských objektov sa určí ako súčin počtu detí materskej
školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšky dotácie na správu
školských objektov (podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,21 a koeficientu 1,5
z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Uvedené finančné prostriedky vypočítané na správu školských objektov je možné použiť
iba ako kapitálové prostriedky na opravy a údržbu, resp. na investície do školských
objektov. Tieto finančné prostriedky si vzájomne dohodnú riaditelia jednotlivých subjektov
s Obcou Makov, či ich použijú v rámci vlastného rozpočtu, resp. v rámci rozpočtu Obce
Makov vyslovene na tento účel.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – pred rokmi sme začali riešili havarijnú situáciu školskej
jedálne. Žiada, aby sme teda ako prioritu riešili školskú jedáleň a nepresúvať finančné
prostriedky z prevádzkových nákladov na mzdové náklady. Za zvýšenie miezd sa zúčastnili
učitelia štrajkov, nech teda mzdovú situáciu zamestnancov rieši štát.
Podotýka, že netreba riešiť iba mzdy, treba riešiť aj údržbu v budovách, napr. v telocvični je
už dávno zlé osvetlenie a pod.
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Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – nesúhlasí s navýšením rozpočtu na mzdy.
Ak príde k situácii, že nebudú mať na mzdy, bude sa to riešiť. Ak by sa schválil rozpočet so
zvýšenými mzdovými nákladmi, musia si uvedomiť, že potom už nebudú mať možnosť
vyjednávať s ministerstvom a zapojiť sa ani do dohodovacieho konania a žiadať navýšenie,
pretože už všetko budú mať schválené v rozpočte. Okrem toho základnou školou navrhovaný
rozpočet je oproti roku 2012 navýšený o 8,8 %.
Zaujíma ju, či vedenie ZŠ plnilo koncom kalendárneho roka obecným zastupiteľstvom
schválené uznesenie, že OZ žiada Základnú školu Makov, rozp. org. a Materskú školu
Makov, rozp. org., aby ušetrené finančné prostriedky vzniknuté z miezd a odvodov počas
štrajku, boli použité v rámci rozpočtu ZŠ, rozp. org. a MŠ, rozp. org. na tovary a služby.
(Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ – ušetrené finančné prostriedky vzniknuté počas štrajku
použili na mzdy vo forme odmien, nakoľko si prácu
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov vysoko
váži. Učitelia realizujú rôzne aktivity, zapájajú sa do
činností aj v čase svojho osobného voľna.)
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, predloženého vedením ZŠ Makov, rozp. org. :
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
rozpočet Základnej školy Makov, rozp. org. pre rok 2013 na prenesený výkon štátnej správy:
príjmová časť:
11 930 €
výdavková časť: 305 023 €, z toho- mzdy a odvody: 256 289 €
- tovary a služby: 48 742 €
B/ S ch v a ľ u j e
presun finančných prostriedkov z položky „tovary a služby“ na „mzdy a odvody“ v sume
12 186 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Rudolf Skukálek

Proti :

Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš, Jozef Pavlík

Návrh uznesenia nebol schválený.
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Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Návrh uznesenia, predloženého poslancami OZ :
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
rozpočet Základnej školy Makov, rozp. org. pre rok 2013 na prenesený výkon štátnej správy:
príjmová časť: 306 173 €
výdavková časť: 306 173 €, z toho- mzdy a odvody: 244 095 €
- tovary a služby: 60 928 €
- vlastné výdavky na tovary
a služby: 1 150 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Rastislav Hunčík, Jozef Pavlík,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rudolf Skukálek

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 2/2013 bolo prijaté.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
rozpočet na originálne kompetencie školských zariadení pre rok 2013:
Školský klub detí: - príjmová časť:

17 716 € (podielové dane)
2 600 € ( vlastné príjmy)
- výdavková časť: 20 316 €

Centrum voľného času: - príjmová časť:

12 570 € (podielové dane)
1 350 € (vlastné príjmy)
4 930 € (vzdelávacie poukazy)
- výdavková časť: 18 850 €

Školská jedáleň: - príjmová časť na celý rok:

19 930 € (podielové dane)
13 600 € (vlastné príjmy)
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- výdavková časť na pol roka: 25 770 €

Správa školských budov: - príjmová časť:

16 609 € (podielové dane)
1 150 € (vlastné príjmy) – budú použité na
kompetencie na úseku školstva
podľa uváženia vedenia ZŠ Makov, rozp.
org.
- výdavková časť:16 609 €, pričom suma 10 000 € bude použitá na
rekonštrukciu školskej výdajne v budove
MŠ a suma 6 609 € na osobné náklady
zamestnancov školskej jedálne.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 3/2013 bolo prijaté.

4.

Schválenie Dodatku č. 1 Zriaďovateľskej listiny ZŠ Makov, rozp. org.

Podľa zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s účinnosťou od 01.01.2013 – „Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa
predpisov účinných do 31.12.2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona. Práva
a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkoprávnych a iných
právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum
voľného času.“
Z toho dôvodu je potrebné upraviť aj Zriaďovaciu listinu ZŠ Makov, rozp. org.
Zároveň je bod 13 – Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý ZŠ Makov, rozp. org.
spravuje, doplnený o skutočnosť, že ZŠ spravuje majetok na základe Zmluvy o zverení
nehnuteľného majetku Obce Makov do správy, podpísanej dňa 28.12.2012.
Informácie k bodu programu poskytol 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: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
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s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Základnej školy Makov, rozp. org.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 4/2013 bolo prijaté.

5.

Projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej
efektívnosti rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ – následná
monitorovacia správa

K bodu predložil informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Dňa 17.04.2008 Obec Makov podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Regionálnom operačnom programe
v prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania v opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania v kóde
výzvy ROP – 1.1 2008-01.
Celkové projektované výdavky projektu činili 27 775 719,21 Sk, z čoho požadovaná výška
NFP predstavovala sumu 26 386 933,25 Sk. Po úpravách celkové plánované výdavky
projektu predstavovali 737 640,79 €, celkové skutočné výdavky predstavovali sumu
713 021,09 €.
Jednou z povinností uvedeného projektu je predkladanie následných monitorovacích správ
projektu, ktorými sa preukazuje splnenie cieľov, podmienok a dosiahnutie merateľných
ukazovateľov projektu.
Posledná platba, od ktorej sa počíta otvorenie ITMS za účelom predkladania monitorovacích
správ, bola obci Makov vykonaná 15.12.2011.
Od uvedeného obdobia je potrebné predkladať po dobu 5 rokov následnú monitorovaciu
správu projektu.
Dňa 18.01.2013 Obec Makov zaslala následnú monitorovaciu správu na adresu Agentúra na
podporu regionálneho rozvoja, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26.
Uvedenú monitorovaciu správu vám predkladáme, nakoľko preukazuje skutočné dosiahnuté
ukazovatele, najmä na úseku energetickej efektívnosti.
Pôvodná žiadosť spracovaná Agentúrou pre regionálny rozvoj v Žiline obsahovala niektoré
chyby, ktoré bude potrebné riadiacemu orgánu pravdepodobne na základe výzvy
dovysvetľovať.
Čo je však podstatné, ak veríme údajom, ktoré vypočítala RRA Kysuce a projektant stavby,
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je preukázané podľa následnej monitorovacej správy, že za kalendárny rok sme dosiahli
energetickú úsporu v budove učebného pavilónu ZŠ č. 264 a v telocvični a klube detí
a mládeže pre rozvoj mimoškolských aktivít úsporu súp. č. 317 až o 64% pôvodnej
energetickej náročnosti.
Učebný pavilón ZŠ - spotreba plynu v roku 2012 bola 13 243 m3 a v roku 2011 bola
spotreba 12 578 m3 , čo je v priemere 12 910 m3. Z tohto plynu sa vyrobí tepla na
vykurovanie Q = 12 910 x 34/1000 = 438,94 GJ: 3,6 = 121,928 MWh, čo je cca 121 928
KWh.
V posudku bolo uvažované až 144 711 KWh, čo je ďalších cca 18,7 % úspory oproti
plánovanému posudku.
Telocvičňa - spotreba plynu v roku 2012 bola 6 112 m3 a v roku 2011 bola spotreba 5 612
m3 , čo je v priemere 5 862 m3. Z tohto plynu sa vyrobí tepla na vykurovanie Q = 5862 x
34/1000 = 199,308 GJ: 3,6 = 55,363 MWh, čo je cca 55 363 KWh.
V posudku bolo uvažované až 68 770 KWh, čo je ďalších cca 20 % úspory oproti
plánovanému posudku.
Z uvedeného vyplýva, že sme sa dostali v energetickej efektívnosti cca na 36% pôvodnej
spotreby.
V žiadosti o NFP v roku 2008 bola vo finančnom vyjadrení úspora vyčíslená na 768 890,- Sk.
V decembri 2012 sme na CHP Makov vyrábali 1 GJ tepla cca za 45 €, cena sa pohybuje
podľa množstva vyrobeného tepla na CHP Makov od 71 € po 45 €, preto ak by sme zobrali
údaj vykázaný v následnej monitorovacej správe, kde bola ročná úspora vyčíslená na 572 GJ,
vo finančnom vyjadrení by sa jednalo o cca 25 740 €. Energetická efektívnosť od podania
projektu v roku 2008 do súčasnosti prešla rozličnými fázami, odrezaním vykurovania MŠ, ŠJ
a telocvične, kompletným zateplením objektov, preto sa ročná úspora veľmi zle počíta,
pretože Obec Makov nemá dostupné všetky údaje. Tieto má dostupné ZŠ Makov, rozp. org.
Kedysi do výroby tepla boli započítané nielen cena uhlia, ale aj mzdy kuričov, bez odpisov.
V súčasnosti je to len cena plynu bez kuriča a bez odpisov. Pre zhodnotenie efektívnosti by
bolo vhodné tieto údaje získať vo finančnom vyjadrení, aby sme vedeli posúdiť ekonomickú
efektívnosť procesov, ktoré vykonávame. V každom prípade ročná úspora sa pohybuje vo
finančnom vyjadrení medzi 20 000 € - 25 000 €, ktoré úspory sa museli prejaviť už v roku
2011, ako i v roku 2012. Tejto položke nákladov by sa mala venovať väčšia pozornosť a tieto
zdroje by mali byť smerované na normálnu pravidelnú údržbu a opravu objektov
v prenesenom výkone štátnej správy, aby za ďalších x rokov nikto nemusel zase všetko robiť
novou investíciou.
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 predložení následnej monitorovacej správy projektu „Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti rekonštrukciou školských
budov v obci Makov“.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 5/2013 bolo prijaté.
Schválenie rozpočtu MŠ Makov, rozp. org. pre rok 2013

6.

Návrh rozpočtu MŠ pre rok 2013 predložila p. Zuzana Kubačková, riaditeľka MŠ Makov,
rozp. org.
Dotácia v podielových daniach vrátane kapitálových výdavkov je 105 918 €, kde bežné
výdavky sú vo výške 95 444 € a kapitálové výdavky 5 944 € a z roku 2012 kapitálové
výdavky 4 530 €. Suma 105 918 € sa skladá z nasledovných položiek: 95 444 € z podielových
daní, 550 € nevyčerpané finančné prostriedky MŠ v roku 2012, 2 300 € dotácia na deti
predškolského veku, 3 306 € vlastné príjmy MŠ, za rok 2012/2013 kapitálové výdavky
z podielových daní 10 474 €. K tomu žiada o dotáciu na dofinacovanie bežných výdavkov vo
výške 6 850 €.
Suma 550 € ušetrila z dôvodu, že kvôli štrajku vracala obci finančné prostriedky ušetrené na
mzdách a odvodoch počas štrajku zamestnancov. Kapitálové výdavky takisto neminula,
chcela totiž znižovať stropy aj v triedach na prízemí, tam sa však začalo s rekonštrukciou na
výdajnú školskú jedáleň, z kapitálových výdavkov zaplatila iba projektovú dokumentáciu
a stavebný dozor na dielo „Prestavba MŠ – zriadenie školskej jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
rozpočet Materskej školy Makov, rozp. org. pre rok 2013:
-

príjmová časť: 82 438 € (podielové dane)
3 306 € (vlastné príjmy)
550 € (nevyčerpané príjmy z roku 2012)
2 300 € (pre deti predškolského veku zo štátu)
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výdavková časť: 88 594 €
10 474 € (kapitálové výdavky – oproti rezervného fondu
z usporených prostriedkov za rok 2012)

-

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 6/2013 bolo prijaté.

7.

Schválenie VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov
na úseku školstva

Písomný návrh VZN Obce Makov o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na
úseku školstva vypracovala Mgr. Iveta Brezinová a tvorí prílohu zápisnice.
Obec je povinná v zmysle § 6, ods. 12, psím. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia.
Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. II zák. č. 596/2003 Z.z.) bol oproti doteraz
platnej legislatíve zmenený najmä zber údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu
dane z príjmov obciam.
Obec je povinná v rámci svojich originálnych kompetencií určiť vo všeobecne záväznom
nariadení:
- podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení,
- výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení,
- lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých
škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
- deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky školám
a školským zariadeniam.
Obec Makov poskytuje dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení – školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času.
(Pozn. k CVČ – podľa zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2013 – „Školské stredisko
záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31.12.2012 je
centrum voľného času podľa tohto zákona. Práva a povinnosti
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z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkoprávnych a iných
právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na
príslušné centrum voľného času.“ Z toho dôvodu je potrebné upraviť aj
Zriaďovaciu listiny ZŠ Makov, rozp. org.)
Od roku 2013 príjem z podielových daní sa určuje aj na správu školských objektov podľa
počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Ide o originálne vyčlenenie financií, ktoré sú určené na kapitálové prostriedky. Takto boli
vyčlenené i v predchádzajúcich rokoch, ale jednotlivými zariadeniami sa strácali v rozpočet,
preto je táto suma zvlášť vyčlenená.
Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu
dane z príjmov na rok 2013 a podľa počtu žiakov materskej školy, základnej školy
a školských zariadení k 15. septembru 2012 vykázanom v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR)
40-01, pri centre voľného času je dotácia vypočítaná podľa počtu žiakov vo veku od 5 rokov
veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Makov podľa stavu k 1.
januáru 2013.
Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení sú poskytované
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane), ktorý je obci prideľovaný podľa
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve.
Na výpočet očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka (na výpočet
jednotkového koeficientu) sú potrebné východiskové štatistické ukazovatele a rozpočtové
podiely obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré zverejňuje Ministerstvo financií
po prijatí štátneho rozpočtu, kde každé dieťa sa násobí jednotkovým koeficientom podľa toho,
akú školu, resp. školské zariadenie navštevuje.
Jednotkový koeficient pre určenie dotácie pre rok 2013 je vo výške 59,21 €.
Obec Makov, okrem príjmu, ktorý dostáva z podielových daní pre materskú školu a školské
zariadenia, a ktorý takto rozdeľuje materskej škole, r.o. a základnej škole, r.o., v plnom
rozsahu, dáva naviac Základnej škole Makov, r.o. a Materskej škole Makov, r.o. všetky
príjmy, ktoré tieto organizácie vyberajú. Preto tieto vlastné príjmy sú schválené v návrhu
VZN, a to vlastné príjmy MŠ Makov, rozp. org. a školských zariadení (ŠJ, ŠKD, CVČ), ktoré
uvedené zariadenia stanovili v návrhu rozpočtu pre rok 2013. U MŠ Makov, rozp. org. ide
o vyberané poplatky za dieťa v MŠ, poplatky za prenájom priestorov v budove MŠ, za
prenájom pozemku MŠ, u ZŠ Makov, rozp. org. ide o poplatky v ŠKD, CVČ, príjem za
stravnú jednotku v ŠJ. Tieto príjmy sú školám vrátené formu tejto dotácie.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2013 o financovaní originálnych
kompetencií Obce Makov na úseku školstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Martin Pavlík, Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 7/2013 bolo prijaté.

8.

Schválenie nákladov a výnosov firmy Vodohospodár Makov spol. s r.o. pre rok
2013

Keďže Obec Makov, IČO: 00314129 je 100% vlastníkom firmy VODOHOSPODÁR
MAKOV, spol. s r.o., IČO: 36002950 je potrebné pripraviť plán nákladov a výnosov firmy
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., nakoľko tieto údaje sú potrebné pre zostavenie
rozpočtu Obce Makov.
S návrhom nákladov a výnosov firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. pre rok 2013
oboznámila prítomných poslancov Ing. Alena Šupčíková, konateľka firmy Vodohospodár
Makov spol.s r.o. . Uvedený návrh tvorí prílohu zápisnice.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Alena Šupčíková, konateľka spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. –
je ťažké určiť presné čísla, je to odhadované, podstatné položky vychádzajú z plánu ťažby,
ktoré ocenili v cenách dosiahnutých za doterajšiu ťažbu. V roku 2013 sa plánuje vyťažiť o 60
m3 drevnej hmoty menej, čiže 1300 m3 .
V pláne majú zakúpiť aj lesnú techniku, pričom sa budú uchádzať o dotáciu prostredníctvom
príslušného grantu cez Poľnohospodársku platobnú agentúru. Z tejto dotácie by sa zakúpilo
strojné zariadenie na zvýšenie efektívnosti hospodárenia v obecnom lese. Financovanie
z Poľnohospodárskej platobnej agentúry bude vo výške 50% zo zakúpeného zariadenia,
ďalších 50% sa bude financovať z vlastných zdrojov. Zostatok na bankovom účte
k 31.01.2013 je 62 890,87 €.
Zakúpené strojné zariadenie by sa mohlo využívať taktiež na poskytovanie služieb pre
občanov, Obec Makov ako aj urbárske lesné spoločenstvá hospodáriace v katastri obce
Makov.
Nakoľko nevieme, či nám bude dotácia schválená a v akej výške, nezahrňovali sme ju do
nákladov ani výnosov.
V prípade, že by sa navýšili výnosy zo služieb, tieto peňažné prostriedky by sa použili na
zníženie záväzku voči Obci Makov, ktorý je v súčasnosti vo výške 56 644,19 €.
Každopádne jeden malý traktor sa zakúpi určite, aj keď nebudeme so žiadosťou úspešní.
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Čo sa týka nájmu za obecný les, navrhuje sumu 20 000 €.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – s prácou v spoločnosti Vodohospodár Makov spol. s r.o. je
spokojný, všetko je prehľadné. Chcel by však podrobnejšie informácie – keďže obci sa zaplatí
nájom za obecný les 20 000 €, koľko finančných prostriedkov ostáva spoločnosti, akým
spôsobom funguje predaj drevnej hmoty, kto kontroluje odber a pod.
Je prirodzené, že treba ušetriť čo najviac, ale aj nájom za obecný les by mal mať nejakú
hodnotu. Z vyššieho nájmu by obec mohla aj postupne skupovať iné pozemky a následne
zhodnocovať majetok obce pre ďalšie generácie. Mali by sme sa stotožniť s takouto
filozofiou.
(Ing. Alena Šupčíková, konateľka spoločnosti Vodohospodár Makov, spol. s r.o. – nedá sa
určiť plán presne, nakoľko zabezpečujú viacero činností.
Les je však jediný ziskový, preto príjmami musia vykrývať
náklady iných činností, napr. kaderníctvo a pod.
Na účte sa vytvára rezerva na lesopestevnú činnosť
v obecnom lese, ktorá je z roku 2011 vo výške 6 535 €.
Rezerva na lesopestevnú činnosť z roku 2010 bola vo výške
40 000 €. 31.12.2011 sme z tejto rezervy rozpustili
8 476,44 €. Zostatok rezervy z roku 2010 je 31 523,56 €.
Obe rezervy sa budú rozpúšťať počas nasledujúcich rokov
podľa skutočných nákladov lesopestevnej činnosti
v jednotlivých porastoch. Nakoľko ešte nie je dokončená
účtovná závierka za rok 2012, nie je ešte vyčíslené
rozpustenie rezerv z roku 2010 a z roku 2011 a nie je ani
vytvorená rezerva na rok 2012.
K tomu sa vypláca správa, ktorá sa nedá presne priradiť
konkrétnemu stredisku, dotuje sa aj obec. Obnovenej
ťažby sa plánuje vyťažiť 1300 m3 , bude to však menej,
nakoľko sa musí ponechať rezerva aj na prípadnú kalamitu.
Predaj drevnej hmoty sa realizuje formou verejnej súťaže.
V roku 2012 vyhrala súťaž firma DEKURIO Raková, pre I.
polrok 2013 bude odber na základe výhry v súťaži
zabezpečovať firma Gasparik s.r.o. za sumu 71,84 € /1 m3 .
Sledujú si aj pomer kvality dreva, preto vo verejnej súťaži
sa naceňujú aj hrúbkové stupne.
Pokiaľ ide o zhodnocovanie majetku obce a vyššieho
nájomného za obecný les, firmu sme preberali, keď drevo
bolo preťažené. Ťažba je preto v súčasnosti veľmi nízka
a veľa času strácame s malými hodnotami.)
p. Martin Pavlík, poslanec OZ – chce vedieť, kto je pri odberoch drevnej hmoty a kto je
zamestnancom firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o.
(Ing. Alena Šupčíková, konateľka spoločnosti Vodohospodár Makov, spol.s r.o. – pri
odberoch drevnej hmoty je p. Rastislav Gajdoš, konateľ
uvedenej spoločnosti a zamestnancami firmy
Vodohospodár Makov spol. s r.o. sú: Bc. Eva Valková,
Zdenko Chabada, Rastislav Gajdoš ml., Viera Kavecká –
kaderníčka. Podotýka však, že zamestnanci sú využívaní aj
na práce pre obec)
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Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – žiada predložiť vyčíslenie, prerátanie ťažby dreva oproti
výdavkom, aby sa vedelo, ako to vychádza ekonomicky.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s c h v a ľ u j e
plán nákladov a výnosov firmy VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o., IČO: 36002950,
Makov 60, 023 56 na rok 2013:
- náklady vo výške 110 333,00 €,
- výnosy vo výške 115 535,00 €.
B/ S c h v a ľ u j e
výšku prenájmu obecného lesa firme VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., IČO:
36002950, Makov 60, 023 56 Makov voči Obci Makov, IČO: 00314129, Makov 60, 023 56
Makov vo výške 20 000 €.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 8/2013 bolo prijaté.

9.

Informatívna správa o výsledku realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníka –
Makov“

Písomnú informatívnu správu o realizácii diela „Rekonštrukcia chodníka – Makov“ , vrátane
finančného vyúčtovania, predložil p. František Chuděj, koordinátor uvedenej stavby.
Dňa 27.06.2011 Obec Makov objednala u firmy WIND - Ing. Vladimíra Pisaríka aktualizáciu
realizačného projektu na stavbu: Rekonštrukcia chodníka – Makov. Náklady na vypracovanie
projektu predstavovali sumu 900 € s DPH.
Dňa 18.07.2011 Obec Makov objednala u firmy GEOMA –Ing. Vladimír Janík vyhotovenie
geometrického plánu pre realizáciu stavby, v ktorom sa riešilo prenesenie časti pozemku EKN
5101/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4442 m2 do C- stavu katastra nehnuteľnosti.
Pozemok EKN 5101/1 je vlastníctvom Obce Makov na LV 8991. GP bol spracovaný pod
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číslom 51/2011 úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa 16.08.2011. Náklady na GP
predstavovali sumu 324 € s DPH.
V zmysle vyjadrenia Slovenskej správy ciest IVSC Žilina zo dňa 20.07.2011 k projektovej
dokumentácii a ich požiadaviek upraviť a doplniť projekt, bol s uvedeným stanoviskom
oboznámený dodávateľ projektovej dokumentácie Ing. Vladimír Pisarík a zároveň bol
požiadaný o dopracovanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek Slovenskej správy
ciest Žilina. Na základe požiadaviek bola spracovaná ALTERNATÍVA 2 k uvedenému
projektu, s ktorou SSC Žilina súhlasilo. Alternatívou dva došlo k zúženiu plánovaného
chodníka o cca 0,5 m. Z uvedeného dôvodu sa časť obecného pozemku, ktorá bola zahrnutá
v 1. projekte s ktorým SSC IVSC Žilina nesúhlasila, stala súčasťou medzinárodnej cesty I/18
– uvedený stav bude riešený buď odpredajom, resp. zámenou pozemkov s SSC IVSC Žilina.
Presný rozsah bude určený podľa skutkového zamerania.
Pri projektových prácach stavby „ Rekonštrukcia chodníka – Makov “ bolo zistené, že časť
pozemkov CKN 479 – trvalé trávne porasty o výmere 5184 m2 a CKN 482/1 – záhrada
o výmere 214 m,2 zasahuje do pripravovanej rekonštrukcie chodníka spracovanej Ing.
Vladimírom Pisaríkom. Obec Makov, aby dala vyhotoviť geometrický plán, ktorým sa
odčlení nevyhnutná časť z pozemkov pod chodníkmi pre účely odpredaja. Obec Makov
objednala vyhotovenie geometrického plánu u firmy GEOMA – Ing. Vladimír Janík na
odčlenenie časti pozemkov CKN 479 trvalé trávne porasty o výmere 5184 m2 a CKN 482/1 –
záhrada o výmere 214 m2 nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou chodníka. Geometrický
plán .bol vyhotovený 09.02.2012 a dodaný 20.02.2012 pod číslom 99/2011. Celkové náklady
spojené s vyhotovením GP boli 212 €.
OZ v Makove schválilo uznesením 97/2012 odkúpenie uvedených nehnuteľností od
vlastníkov p. Jána Krajčovica a p. Vladimíra Bittalu. Náklady na odkúpenie predstavovali
sumu 53,29 € + poplatky súvisiace s odvkladovaním na katastri nehnuteľnosti v Čadci vo
výške 66 €.
Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov, kedy všetky pozemky pod stavbou:„Rekonštrukcia
chodníka - Makov “ boli vo vlastníctve Obce Makov, nasledovali úkony spojené
s vybavovaním stavebného povolenia. Pre vydanie stavebného povolenia boli potrebné
vyjadrenia od nasledujúcich inštitúcií: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. – distribúcia, Žilina
Slovak Telekom, a.s., Žilina
Krajské riaditeľstvo PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát, Žilina
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline
Dňa 31.10.2011 podala Obec Makov žiadosť o stavebné povolenie na stavebnom úrade
Turzovka. Mesto Turzovka vydalo stavebné povolenie č. j. Výst-35-TX1-Tk-1755/2011-Jt
dňa 19.12.2011, právoplatnosť nadobudlo dňa 31.01.2012.
V zmysle platného stavebného povolenia vydaného Mestom Turzovka na stavbu
„Rekonštrukcia chodníka - Makov “ , spustila Obec Makov dňa 22.05.2012 proces verejného
obstarávania na dodávateľa uvedenej stavby. Rozpočtované náklady na rekonštrukciu
chodníka predstavovali sumu 64 204,33 € s DPH, z toho: - SO chodník (časť chodník) –
37 043,44 € s DPH, - SO chodník ( časť kanalizácia) – 27 160,90 € s DPH .
Do verejného obstarávania sa celkovo prihlásilo 9 firiem. Víťazom sa stala spoločnosť
EUROVIA SK, a.s. Košice s celkovou cenou za dielo 34 251, 20 € s DPH, čo predstavuje 53
% rozpočtovaných nákladov z toho: SO chodník ( časť chodník) – 21 255,68 € s DPH
SO chodník ( časť kanalizácia) – 12 995,52 € s DPH .
Keďže v projekte sa počítalo s výmenou celkovo 1/2 dažďovej kanalizácie, Obec Makov
uskutočnila prieskum trhu na monitoring a prečistenie dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa
pod plánovanou stavbou, aby sa zistil skutočný stav dažďovej kanalizácie potrebný k určeniu
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nevyhnutných opráv. Prieskum trhu vyhrala firma HydroEmkas, s.r.o., ktorá v dňoch
17.07.2012 a 18.07.2012 vykonala prečistenie a následný monitoring skutkového stavu
dažďovej kanalizácie. Na základe monitoringu boli určené a lokalizované poškodené potrubia
kanalizácie, ktoré bolo potrebné vymeniť. Celkové náklady na monitoring a čistenie
kanalizácie predstavovali sumu 2 082,72 € s DPH.
Dňa 13.08.2012 bola na základe cenovej ponuky na výkon technického dozoru počas
realizácie stavby podpísaná mandátna zmluva s Inžiniering MH, s.r.o.. Náklady na stavebný
dozor predstavovali sumu 360 € s DPH.
Dňa 17.08.2012 bolo s dodávateľom prác na stavbu „ Rekonštrukcia chodníka – Makov “
firmou EUROVIA SK, a.s. uskutočnené odovzdanie a prevzatia staveniska.
Dňa 20.09.2012 bolo zabezpečené a rozmiestnené prenosné dopravné značenie v zmysle
odsúhlaseného Projektu prenosného dopravného značenia, spracovaného Ing. Vladimírom
Pisaríkom odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom Žilina. Prenosné dopravné
značenie bolo na základe prieskumu trhu zapožičané od firmy VODOHOSPODÁR MAKOV,
spol. s r.o. Celkové náklady na prenosné DZ predstavovali sumu 1 497,42 € s DPH.
Práce na stavbe začali 20.09.2012 a boli ukončené 02.11.2012. Dňa 05.11.2012 bol spísaný
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom boli zaznamenané nasledujúce závady
a nedorobky: prestriekanie bielej čiary a zaliatie spoja starého a nového asfaltu, ktoré budú
odstránené v závislosti na klimatických podmienkach na výzvu investora. Keďže pred začatím
stavby bol uskutočnený monitoring a prečistenie dažďovej kanalizácie, boli skutočne
vynaložené prostriedky na opravu dažďovej kanalizácie vo výške 5 126, 68 € s DPH, kde
došlo oproti predpokladaným nákladom na opravu kanalizácie vo výške 12 995,52 € s DPH,
k úspore 7 868,84 € s DPH.
V rámci dodávok materiálu na stavbu „Rekonštrukcia chodníka -Makov“ Obec Makov
odkúpila za vysúťažené ceny prebytočný materiál v sume 863,90 € s DPH a uvedený materiál
bude použitý pri budovaní ostrovčekov na zber odpadu.
V súčasnej dobe sa vybavujú všetky vyjadrenia potrebné ku kolaudácii stavby.
Zrekonštruovaný chodník výrazne zvýši bezpečnosť obyvateľov celej Obce Makov a jej
návštevníkov ako aj obyvateľov piatich rodinných domov s ktorými chodník hraničí.
Rekapitulácia nákladov na stavbu: „ Rekonštrukcia chodníka – Makov “:
- náklady na projektovú dokumentáciu Ing. Vladimír Pisarík: 900 € s DPH
- náklady na GP č. 51/2011 a 99/2011 spolu: 536 € s DPH
- náklady na výkup pozemkov: 119,29 €
- náklady na prečistenie a monitoring kanalizácie: 2 082,72 € s DPH
- náklady na prenosné dopravné značenie: 1 497,42 € s DPH
- náklady na stavebný dozor: 360 € s DPH
- rozpočtované náklady na rekonštrukciu chodníka predstavovali sumu 64 204,33 € s DPH
- celková cena vysúťažená vo verejnom obstarávaní 34 251,20 € s DPH
- celková cena za dielo EUROVIA –SK, a.s.: 27 828,81 € s DPH, úspora oproti
rozpočtovaným nákladom predstavuje sumu 36 375,52 € s DPH.
Celkové náklady vrátane inžinierskej činnosti spolu: 33 324,24 € s DPH.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – z diela má dobrý pocit, chodník je kvalitný. Pri práci sa
využili moderné systémy – kamery, čistenie dažďovej kanalizácie a pod.
Pozitívne je, že sa ušetrilo veľa finančných prostriedkov a bude slúžiť pre všetkých občanov,
prioritne pre päť rodinných domov.
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Jediný problém, ktorý pri stavbe vznikol bol ten, že so Slovenskou správou ciest –
Investičnou výstavbou, bola veľmi zlá komunikácia. Projekt sa musel prepracovať, chceli
sme, aby chodník slúžil aj ako cyklochodník, museli sme však chodník zúžiť.
Takisto sa ušetrilo na dopravnom značení, ktoré tam muselo byť umiestnené a ktoré sme si
prenajali od firmy Vodohospodár Makov spol.s r.o. za 2/3 cenu.
Treba však vstúpiť do jednania so Slovenskou správou ciest za účelom majetkoprávneho
vysporiadania. Musel totiž urobiť skladbu celej vozovky, preto bude žiadať, aby si pozemky
pod cestou vykúpili. Kúsok medzinárodnej komunikácie totiž leží na obecnom pozemku.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – je rád, že sa chodník zrekonštruoval, je to tam oveľa
bezpečnejšie.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Informácia o výsledku realizácie stavby :„ Rekonštrukcia chodníka - Makov “.
B/ S ú h l a s í
s odpredajom, resp. zámenou časti pozemku Obce Makov CKN 329/14, ktorý sa nachádza
pod medzinárodnou cestou I/18.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 9/2013 bolo prijaté.
10. Schválenie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Makove
Obecná knižnica v Makove sa riadi VZN č.5/2006 a Knižničným a výpožičným poriadkom
schváleným uznesením OZ č.52/2005, zo dňa 25.7. 2005.
Knižničný a výpožičný poriadok, je vydaný v zmysle § 13, ods. 2, písm. d) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a upravuje vzájomné vzťahy
knižnice a jej používateľov.
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Na základe finančnej kontroly č.6/2012 konanej na úseku knižnice v dňoch 26.6 - 9.7. 2012,
boli zistené nedostatky v KaVP. Od jeho platnosti došlo k zmene pracovnej doby v obecnej
knižnici, rozšíreniu služieb a vzniku z toho vyplývajúcich poplatkov.
Starostom obce, Ing. Mariánom Masnicom, boli na nápravu nedostatkov zistených
predbežnou finančnou kontrolou prijaté opatrenie, a to predložiť na schválenie obecnému
zastupiteľstvu návrh na aktualizáciu Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
v Makove, ktorého súčasťou je Cenník služieb a poplatkov.
Z uvedených dôvodov p. Helena Pajerová, vedúca obecnej knižnice predložila na schválenie
písomný návrh Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Makove.

DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
p. Helena Pajerová, vedúca obecnej knižnice – predložený knižničný poriadok je nemenný,
spracovaný aj podľa vzorov výpožičného poriadku iných obcí, zmenili sa iba niektoré
poplatky. Knihy sú totiž drahé, preto stanovila sankčný poplatok vo výške 300%
z nadobúdacej ceny knihy, ak ju čitateľ nevráti. Taktiež sú v návrhu zahrnuté niektoré nové
poplatky za služby vykonávané v knižnici – kopírovanie dokumentov, tlač z internetu, tlač
skenu.
Zároveň podotýka, že by mali záujem zakúpiť nový elektronický systém na evidovanie
požičaných kníh – na čipové nálepky, kde jej automaticky ukáže zoznam čitateľov, ktorí
nevrátili knihy vo výpožičnej lehote. Žiada preto zahrnúť do rozpočtu obce pre rok 2013
položku vo výdajnej časti na zakúpenie tohto elektronického systému.
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
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Makove s účinnosťou od 01.03.2013.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 10/2013 bolo prijaté.
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11. Nakladanie s majetkom obce:
A/ Zámer prenájmu časti EKN pozemku 2292 pre Orange Slovensko a.s.
Obecný úrad v Makove mal uzatvorenú dňa 15. 10. 1997 Zmluvu o nájme č. C 2 140 –
BB Obecný úrad Makov, ktorá časom stratila aktuálnosť.
Na uvedenom základe v roku 2012 Obec Makov po objavení tejto zmluvy zistila jej
neaktuálnom a reklamovala túto zmluvu svojim listom zo dňa 30. 05. 2012. Orange
Slovensko, a. s. uvedené akceptoval, kompetentný zástupca firmy Orange Slovensko, a.
s. navštívil Obec Makov a dohodol nové podmienky prenájmu.
O tejto skutočnosti informoval Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Bola dojednaná nová nájomná zmluva, ktorej znenie prikladáme v prílohe a dohoda
o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ktorou sa prakticky rieši doterajšie
užívanie.
Za tým účelom bol dňa 07. 11. 2012 uznesením č. 167/2012 prijatý Obecným
zastupiteľstvom v Makove dôvod hodný osobitného zreteľa. V súčasnosti je potrebné
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schváliť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) prenájom časti pozemku EKN 2922 Trvalý trávny
porast o výmere 288597 m2 zapísanom na LV č. 5715, ktorá časť má výmeru cca 20 m2.
Uvedený pozemok je čiastočne identický do pozemku KNC č. 4495/1 Lesné pozemky
o výmere 542277 m2.
Na tento pozemok v E-stave nemá Obec Makov spracovaný geometrický plán, takže
pozemok vlastní v E-stave katastra nehnuteľností a v C-stave katastra nehnuteľností ho
bude mať zapísaný po zápise pozemkových úprav, ktoré práve prebiehajú v Obci Makov.
U zápisu pozemku EKN 2292 na LV č. 5715 je nesúlad druhu pozemku, trvalým
trávnym porastom bol tento pozemok pri zakladaní pozemkovej knihy, dnes je uvedený
pozemok lesným pozemkom, čo preukazuje i výpis z katastra nehnuteľností na pozemok
CKN 4495/1.
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
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom časti pozemku EKN 2922 Trvalý trávny porast o výmere 288597 m2
zapísanom na LV č. 5715 v k. ú. Makov, ktorá časť má výmeru cca 20 m2 podľa priloženého
pôdorysu medzi prenajímateľom Obcou Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129
a nájomcom firmou Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 356 972
70.
Uvedený pozemok je čiastočne identický do pozemku KNC č. 4495/1 Lesné pozemky
o výmere 542277 m2.
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Na tento pozemok v E-stave nemá Obec Makov spracovaný geometrický plán, takže pozemok
vlastní v E-stave katastra nehnuteľností a v C-stave katastra nehnuteľností ho bude mať
zapísaný po zápise pozemkových úprav, ktoré práve prebiehajú v Obci Makov.
U zápisu pozemku EKN 2292 na LV č. 5715 je nesúlad druhu pozemku, trvalým trávnym
porastom bol tento pozemok pri zakladaní pozemkovej knihy, dnes je uvedený pozemok
lesným pozemkom, čo preukazuje i výpis z katastra nehnuteľností na pozemok CKN 4495/1.
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú od 01. 01. 2013 za výšku nájomného
podľa predloženého návrhu zmluvy.
Dôvod hodný osobitného zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Makove
uznesením č. 167/2012 zo dňa 07. 11. 2012.
B/ S ch v a ľ u j e
Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti C2-0140-BB, Makov uzatvorenú
medzi Obcou Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129 a firmou Orange
Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 356 972 70.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 11/2013 bolo prijaté.
B/ Návrh na schválenie nadobudnutia pozemku EKN 5490/901 do majetku obce
Ing. Marián Masnica, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie nadobudnutia, nakoľko obecné zastupiteľstvo v Makove v zmysle § 11 ods. 4
písm. a) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce, kontroluje
hospodárenie s majetkom obce.
Obec Makov sa snaží uplatňovať v daňovom konaní príslušné náležitosti vo vzťahu ku
všetkým daňovníkom. Takýmto spôsobom sa zistilo, že SR - Obvodný úrad v Žilina
bola vlastníkom pozemku EKN 5490/901 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1309
m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 zapísanom na LV č. 9384 v k. ú. Makov.
Keďže sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou miestnej komunikácie Makov – Čierne,
resp. o pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu súvisiacu s predmetnou komunikáciou,
zistili sme, že je možný bezodplatný prechod tohto majetku zo SR zastúpenej
Obvodným úradom v Žiline do majetku obce a to v zmysle § 2d ods. 4 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Celý § 2d znie nasledovne:
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(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky pod
stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa § 2 až 2c, vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
(2) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky aj pozemky pod
stavbami a rozostavanými stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do jej vlastníctva
dohodou podľa osobitného zákona, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo rozostavanou stavbou.
(3) Pozemky pod stavbami a rozostavanými stavbami podľa odsekov 1 a 2 prechádzajú
do vlastníctva tej obce, ktorá je vlastníkom stavby alebo rozostavanej stavby.
(4) Do vlastníctva obcí prejdú dohodou uzavretou medzi obvodným úradom v sídle kraja
a obcou z majetku Slovenskej republiky pozemky v dočasnej správe podľa osobitného
predpisu pod stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa § 2 až
2c, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.
Za týmto účelom Obec Makov napísala žiadosť dňa 22. 11. 2012 svojim listom č.
S572/R2945/2012 a dňa 17. 12. 2012 bola podpísaná Dohoda č. 53/2012 o bezodplatnom
prechode a odovzdaní majetku štátu uzatvorenú podľa § 2d ods. 4 vo väzbe na § 14d ods.
2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dohoda bola zverejnená dňa 21.12.2012 na obecnej webovej stránke www.makov.sk
a dňa 28.12.2012 bol podaný návrh na zápis vlastníckeho práva na Správu katastra
v Čadci.
Majetok bol ocenený Obvodným úradom v Žiline na sumu 2.172,94 €.
Na uvedenom základe obecný úrad predkladá na schválenie nadobudnutie uvedeného
majetku uvedenou dohodou.
Tento majetok je potrebné domerať geometrickým plánom, preniesť ho z E-stavu do Cstavu katastra nehnuteľností a dousporiadať riadne vlastnícke vzťahy k tomuto majetku.
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
Dohodu č. 53/2012 o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu uzatvorenú podľa §
2d ods. 4 vo väzbe na § 14d ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov uzatvorenú medzi Obcou Makov a SR v zastúpení Obvodným úradom
v Žiline zo dňa 17.12. 2012, ktorou na Obec Makov bezodplatne prešiel pozemok EKN
5490/901 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1309 m2.
B/S ch v a ľ u j e
vypracovanie geometrického plánu na prenesenie pozemku EKN 5490/901 Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1309 m2 z E-stavu do C-stavu katastra nehnuteľností po zápise zápisovej
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listiny v priebehu roku 2013 a riadne dovysporiadanie majetko-právnych vzťahov v tomto
úseku.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 12/2013 bolo prijaté.
C/ Ukončenie prenájmu v budove zdravotného strediska s Detským domovom
Horný Kelčov
K bodu poskytla informácie Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce.
Dňa 30. 04. 2009 Obec Makov uzatvorila s Detským domovom Horný Kelčov,
zastúpeným Mgr. Teréziou Gacíkovou, riaditeľkou, Zmluvu o prenájme nebytových
priestorov.
Dňa18. 01. 2013 obdržala Obec Makov list vo veci „Žiadosť o ukončenie nájmu“,
v ktorom Detský domov Horný Kelčov v zastúpení Mgr. Teréziou Gacíkovou,
riaditeľkou, žiada o ukončenie nájmu dohodou k 31. 01. 2013 v zmysle čl. 3, odst. 2
Zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 30. 04. 2009 z dôvodu, že
s účinnosťou od 01. 01. 2013 dochádza k zlúčeniu Detského domova so sídlom Horný
Kelčov č. 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou s Detským domovom, Rázusova č.
798/52, Bytča.
Nakoľko nakladanie s majetkom obce je výlučnou pôsobnosťou obecného
zastupiteľstva, je mu predložený návrh na ukončenie prenájmu pre Detský domov
Horný Kelčov, pričom v zmysle predmetnej Zmluvy o prenájme nebytových
priestorov, článok 3 – Doba nájmu, bod 2 – Nájom dojednaný touto zmluvou je možné
skončiť a) dohodou, b) výpoveďou, pričom výpovedná lehota je dohodnutá na tri
mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Na základe uvedených skutočností sociálna pracovníčka obce, Mgr. Monika Hrtúsová,
navrhuje ukončiť Zmluvu o prenájme nebytových priestorov zo dňa 30. 04. 2009
dohodou ku dňu 28. 02. 2013.
Návrh Dohody o skončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa
30. 04. 2009 tvorí prílohu zápisnice.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
Detskému domovu Horný Kelčov, Horný Kelčov 800, 023 55 Vysoká nad Kysucou
ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného
strediska Makov č. 211 ku dňu 28. 02. 2013 na základe žiadosti Detského domova Horný
Kelčov zo dňa 31. 12. 2012.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 13/2013 bolo prijaté.
D/ Návrh na zaslanie ponuky na odkúpenie pozemkov pre prístupovú komunikáciu
v osade Obracané
K bodu predložil informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
V miestnej časti Obracane okolo rodinného domu rodiny Tvrdej vedie prístupová cesta,
ktorá aj v minulosti sprístupňovala pozemky, les a nehnuteľnosti v tejto časti obce. Po
pravej strane uvedenej cesty sa nachádzajú nehnuteľnosti p. Horeličana, na ľavej strane
nehnuteľnosti p. Petrášovej.
Uvedená cesta sa nachádza na pozemkoch:
A) CKN 5936/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 LV č. 9484, patriacej p.
Tvrdej, bytom ústredie 156, 023 56 Makov
B) CKN 5936/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 , LV699, patriacej
spoločnosti Casareal, s.r.o., Winterova 1777/60, 921 01 Piešťany.
Rodina Tvrdých zahradila svoju časť pozemku, pričom ale umožňuje prístup k
nehnuteľnostiam p. Horeličana. V záujme Obce Makov je zabezpečiť bezproblémový
prístup všetkým vlastníkom, ktorý v danej lokalite majú svoje nehnuteľnosti a preto chce
osloviť vlastníkov pozemkov CKN 5936 a CKN 5936/3 s ponukou o odkúpenie
uvedených parciel. V prípade kladného stanoviska vlastníkov, by vyplatené finančné
prostriedky určite pomohli rodine Tvrdých v ich finančnej situácii.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – je smutné, že sa to rieši po 14 rokoch. Uvedená cesta
bola zakreslená už v starých mapách a dnes sú tam všetko súkromné pozemky. Musí byť
predsa prístup k nehnuteľnostiam, už aj kvôli záchrannej službe, resp. hasičom. Rodina
Tvrdých nesmie brániť vstupu vlastníkov k rodinným domom.
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Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ľ u j e
zaslanie ponuky na odkúpenie pozemkov CKN 5936/3 a CKN 5936/4 pre prístupovú
komunikáciu v osade Obracané za cenu 3,32 €/1 m2 .
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 14/2013 bolo prijaté.
E/ Pavol Papaj a manž. Danka, Makov 302 - žiadosť o odkúpenie pozemkov
So žiadosťou p. Pavla Papaja a manželky Danky Papajovej o odkúpenie pozemkov
oboznámil prítomných poslancov OZ Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Na rokovaní OZ v Makove dňa 21. 06. 2011 bol uznesením č. 72/2011 schválený spôsob
odpredaja pozemkov v lokalite Makov – Ústredie na Kamenci z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 72/2011 zo dňa 21. 06. 2011 znie nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
spôsob odpredaja pozemkov v k. ú. Makov v lokalite Makov – na Kamenci a to u
pozemkov:
- CKN 327/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2
- CKN 301/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
- CKN 309/18 trvalé trávne porasty o výmere 56 m2
- CKN 310/4 zastavané plochy o výmere 113 m2
- CKN 311/2 trvalé trávne porasty o výmere 5 m2
- CKN 310/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
- CKN 309/8 trvalé trávne porasty o výmere 1 m2
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
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Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníckych vzťahov v predmetnom
území.
Detské ihrisko, ktoré je v tejto lokalite vybudované, nespĺňa bezpečnostné parametre.
Pozemok CKN 327/3 je priľahlý k pozemku CKN 309/2, ktorý je vlastníctvom p. Jána
Čičku.
Pozemky CKN 309/18, CKN 310/4 a CKN 311/2 ako i CKN 301/5 sú priľahlé k pozemkom
CKN 309/6 a CKN 309/7, ktoré sú vlastníctvom p. Petra Čičku.
Pozemky CKN 309/8 a CKN 310/1 sú zahradené záhradou rodiny Papajovej, súp. č. 302.
Obecné zastupiteľstvo na základe predchádzajúceho uznesenia 107/2010 zo dňa
22. 09. 2010 rozhodlo o odpredaji pozemku a o zrušení detského ihriska. Teraz je potrebné
naplniť príslušné atribúty zákona č. 138/1991 Zb.
B/ R u š í
bod A/ uznesenia č. 107/2010 zo dňa 22. 09. 2010.
C/ R u š í
detské ihrisko na Kamenci.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za :

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania : nikto
Toto uznesenie bolo zverejnené na webovej stránke obce www.makov.sk, na úradnej tabuli
obce ako i v obecnom infokanáli.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je citácia uvedeného odseku nasledovná:
e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer
musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Legislatívne podmienky prevodu boli dodržané čo sa týka zverejnenia.
Dňa 25. 01. 2013 Obec Makov obdržala žiadosť p. Pavla Papaja a p. Danky Papajovej od
odkúpenie uvedených pozemkov v nasledovnom znení:
„Podľa listu vlastníctva sú pozemky CKN 309/8 Trvalé trávne porasty o výmere 1 m2
a CKN 310/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 vo vlastníctve Obce Makov.
Nakoľko však tieto pozemky užívame, sú zahradené záhradou, chceme usporiadať
vlastnícke vzťahy daných pozemkov. Preto Vás zdvorilo žiadame o odpredaj hore
uvedených pozemkov. Pozemky CKN 309/8 a CKN 310/1 sú priľahlé k pozemku CKN
308/1, ktorý je našim vlastníctvom.“
Na uvedené pozemky bol vypracovaný znalecký posudok č. 46/2011 znalca Ing. Františka
Ščuryho, Čadečka 2159, 022 01 Čadca vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá je
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nasledovná:
- CKN 309/8 Trvalá trávne porasty o výmere 1 m2

- všeobecná hodnota 4,32 €
- CKN 310/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
- všeobecná hodnota –
17,28 €
Uvedené pozemky navrhujeme na základe žiadosti odpredať v zmysle predloženého návrhu
uznesenia.
Okrem toho navrhujeme v jarnom období vytýčiť hranicu pozemku medzi oplotením
rodinného domu súp. č. 302, aby sa zistila hranica medzi obecnými pozemkami
a súkromnými pozemkami rodiny Papajovej, podľa ktorých sa následne usporiadajú
majetko-právne vzťahy.
Rozúčtovanie nákladov:
- na vypracovanie znaleckého posudku
Znalecký posudok č. 46/2011 bol vyfakturovaný v sume 81,96 €.
Znaleckým posudkom bolo spolu ohodnotené pozemky:
- CKN 327/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2
- CKN 301/5 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 61 m2
- CKN 309/18 trvalé trávne porasty
o výmere 56 m2
- CKN 310/4 zastavané plochy
o výmere 113 m2
- CKN 311/2 trvalé trávne porasty
o výmere 5 m2
- CKN 310/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2
- CKN 309/8 trvalé trávne porasty
o výmere 1 m2
----------------------SPOLU
247 m2
2
2
Výpočet: 81,96 € : 247 m = 0,3318 €/1 m
0,3318 €/1 m2 x 5 m2 = 1,66 €, zaokrúhlené na sumu 2 €.
- na vypracovanie geometrického plánu
Geometrický plán č. 69/2010 bol vyfakturovaný v sume 350 €.
Výpočet: 350 € : 247 m2 = 1,417 €/1 m2
1,417 €/1 m2 x 5 m2 = 7,09 €, zaokrúhlené na sumu 7,50 €.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – je dobré, že majú záujem si tento prihradený pozemok
majetkoprávne vysporiadať. Ostatné mejtkoprávne spory s p. Čičkom si však musia
vysporiadať sami. Zo strany obce sa snažili aj o zmier, obec ponúkla pomoc pri zameraní
znalcom geometrického plánu, na základe ktorého by sa pozemok vysporiadal podľa toho,
ako to vyjde zameraním. Obe strany mali zložiť peniaze na geometrický plán, p. Čička však
peniaze nezložil.
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – konštatuje, že aj oni majú posunutý pozemok cca o 40 cm,
všetci v ulici to majú nepresne, pretože to bolo v minulosti zle satelitne zamerané.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemkov
- CKN 310/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
- CKN 309/8 Trvalé trávne porasty o výmere 1 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pani Danke Papajovej a manželovi Pavlovi Papajovi,
trvale bytom Makov 302, 023 56 Makov do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
v 1/1 za cenu:
- CKN 309/8 Trvalá trávne porasty o výmere 1 m2
- 4,32 €
- CKN 310/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
-17,28 €
---------SPOLU
21,60 €
Kupujúci zároveň uhradia pomernú časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku vo
výške 2 €, pomernú časť nákladov na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 7,50 €,
náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 16,50 € a poplatok za odvkladovanie kúpnej
zmluvy na Správe katastra v Čadci vo výške 66 €. Okrem toho kupujúci budú znášať náklady
na overenie podpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
v predmetnom území, bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.
72/2011 zo dňa 21. 06. 2011 a to celkom deviatimi poslancami z celkového počtu deväť
poslancov.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli ako i v obecnej
webovej stránke www.makov.sk.
Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok č. 46/2011 znalca Ing. Františka Ščuryho,
Čadečka 2159, 022 01 Čadca vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá je nasledovná:
- CKN 309/8 Trvalá trávne porasty o výmere 1 m2
- všeobecná hodnota 4,32 €
- CKN 310/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
- všeobecná hodnota –
17,28 €
Kupujúci pani Danka Papajová a manžel Pavol Papaj si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov
dňa 25. 01. 2013.
B/ S ch v a ľ u j e
vytýčenie hranice medzi obecnými pozemkami na miestnej komunikácii MD1118 okolo
rodinných domov Gašparík, Rečičár a oplotením súkromných pozemkov rodiny Papajovej.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 15/2013 bolo prijaté.
F/ Cestný hraničný priechod Makov – výsledok obchodnej verejnej súťaže
S výsledkom obchodnej verejnej súťaže Cestného hraničného priechodu Makov
oboznámil p. František Chuděj, správca CHP.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.10.2012 schválilo uznesením č.
129/2012 spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm.
a, b zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov na odpredaj
prebytočného majetku Obce Makov– bývalého Cestného hraničného priechodu Makov.
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 05.11.2012 podľa § 281 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a, ods. 1, písm. a)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj prebytočného majetku – nehnuteľností
Obce Makov, za účelom najmä bývania, zamestnanosti, cestovného ruchu a priemyselnej
zóny pre občanov obce Makov a regiónu Kysuce a to zverejnením na webovej stránke
Obce Makov, v týždenníku Kysuce, denníku PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY,
na úradnej tabuli Obce Makov a informácia bola zaslaná personálnym agentúram:
Trenkwalder, Edymax, Xawax a spoločnoti APS, s.r.o., ktorá prejavila v minulosti
záujem o kúpu časti CHP Makov – parkovisko a budova garáží.
Do ukončenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku –
nehnuteľností Obce Makov v termíne do 04.01.2013 do 14.00 hod. nebola doručená na
Obec Makov žiadna ponuka.
Z dôvodu, že nebola doručená žiadna ponuka na odkúpenie prebytočného majetku Obce
Makov – nehnuteľností CHP Makov, bola obchodná verejná súťaž na odpredaj
prebytočného majetku – nehnuteľností Obce Makov vyhodnotená ako neúspešná
a v zmysle platných postupov bol dňa 08.01.2013 zverejnený oznam o zrušení
obchodnej verejnej súťaže.
Náklady spojené so zverejnením inzerátov o začatí obchodnej verejnej súťaže sú
nasledovné:
Týždenník Kysuce – 112,86 € s DPH – inzerát zverejnený v čísle 45/2012, zo dňa
07.11.2012
Denník PRAVDA – 682 € s DPH – inzerát zverejnený 14.11.2012
Denník HOSPODÁRSKE NOVINY – 433,94 € s DPH – inzerát zverejnený 14.11.2012
Celkové náklady na inzerciu spolu: 1 228,80 € s DPH.
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Ing. Marián Masnica, starosta obce – konštatuje, že nikto na ponuku ohľadom predaja,
resp. prenájmu CHP nikto nereaguje, nie je žiaden záujem o využitie CHP.
Najhoršie je, že ročné náklady na CHP prevyšujú sumu 40 000 €. Preto tento problém
treba riešiť. Alternatívou by bolo, že časť priestoru by sa využil pre obecné účely, avšak
muselo by dôjsť aj k ráznym opatreniam vo vykurovaní budov. Ide o obrovský kolos
a z hľadiska nákladov to bude obec utápať. Problémom je aj vysoká sadzba za elektrickú
energiu.
Navrhuje, aby všetci poslanci osobne kontaktovali a oslovovali rôzne firmy, organizácie,
podnikateľov a pod. s ponukou odpredať, resp. prenajať priestory, so zámerom využitia
CHP.
Pre účely obce by sa niektoré priestory mohli využiť na rozšírenie Zariadenia pre
seniorov, ale iba pre klientov so stupňom odkázanosti č.1-3, ktorí nie sú odkázaní na
opateru..
Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – budova je celá nešťastná už aj tým, že nie je celá
obecná. Pokiaľ ide o sadzbu elektrickej energie na CHP, ak je vysoká a nevýhodná, treba
vypovedať zmluvu. Tarifa sa predsa dá zmeniť.
Ak majú oslovovať firmy a organizácie, treba spracovať stručný, prehľadný popis
s priestormi a výmerami, aby ponuky mohli ľahšie prezentovať.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – pokiaľ by sa v priestoroch CHP malo
zriadiť zariadenie pre seniorov, väčší záujem by možno mali občania osamelí, ktorí sú síce
ešte schopní a relatívne sebestační, len sa necítia sami bezpečne.
Navrhuje okamžite aspoň ponúkať dobré priestory na prenájom, vždy vytypovať
poschodie na daný účel. Na rekonštrukciu priestorov na sociálne byty nie je potrebný
veľký rozpočet, boli by tam minimálne náklady, priestory sú totiž vyhovujúce. Znížia sa
tým aj naše náklady na elektrickú energiu. Ponuka priestorov na kancelárske účely je
nezaujímavá, je to mimo centra obce. Každopádne sa však treba pohnúť z miesta.
Zákonné podmienky predaja a prenájmu sme splnili, môžeme priestory ponúkať
jednotlivcom.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – perspektívu vo využití časti CHP pre obecné účely vidí
v prerobení priestorov na malometrážne byty, resp. pre hospic. Druhou záležitosťou je ale
rozpočet obce, či dokážeme ustáť celú výstavbu – rekonštrukciu.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – v rámci rozpočtu obce určite rekonštrukciu
neustojíme, obec prijíma úvery na výstavbu
výdajnej školskej jedálne v budove materskej školy,
na hasičské auto, na výstavbu bytového domu, čiže
z hľadiska možností to nie je možné.)
Treba si tiež povedať, či sme ochotní zbaviť sa CHP aj za menšie peniaze, aby sme sa
zbavili vysokých nákladov, resp. či ísť do rizika predať celý CHP napr. za 100 000 €. Mali
by sme stanoviť aspoň nejakú minimálnu cenu za odpredaj. Súhlasí s návrhom začať
dávať priestory do prenájmu, ak by sa našiel kupec na celý CHP, nájomcom by sa dala
v zmysle zmluvy výpoveď.
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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/ b e r i e n a v e d o m i e
výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného majetku Obce Makov –
nehnuteľnosti bývalého Cestného hraničného priechodu Makov.
B/ Ž i a d a
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, napísať a zverejniť komuniké o ponuke Cestného
hraničného priechodu Makov na odpredaj, resp. prenájom.
C/ Ž i a d a
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, prejednať zmluvu so Stredoslovenskou energetikou ,
a.s., zhodnotiť odber elektrickej energie na CHP Makov, jeho technické maximum
optimalizovať, zazmluvniť výhodnejšiu taxu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 16/2013 bolo prijaté.
12. Schválenie prípravy produktu cestovného ruchu Makov – rozhľadne
Ing. Marián Masnica, starosta obce predložil návrh na prípravu projektovej štúdie rozhľadne.
Treba však rozhodnúť, kde by malo dôjsť k prípadnej výstavbe rozhľadne.
Navrhuje ju umiestniť pri Veľkom Javorníku na Veľkých Kasárňach.
Na začiatok by sa pripravil projekt a pozemok, neskôr by sa začalo s výstavbou. Nemusí ísť
o klasickú rozhľadňu, vie si ju predstaviť spojenú s galériou, bufetom, samozrejme nie však
na celoročnú prevádzku, resp. pre rádioamatérov a pod.
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Mgr. Ján Gašparík, poslanec OZ – aby sme do obce pritiahli aj sviatočných turistov, školy
a pod., mala by byť rozhľadňa niekde bližšie pri ceste, napr. v Čiernom pri vleku. Na
Kasárňach by to bolo zložitejšie aj z hľadiska NATURY.
Ak chceme v obci rozvíjať cestovný ruch, musíme ponúkať niečo atraktívne.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – myšlienka je to dobrá, trasa by však bola atraktívnejšia
smerom do osady Greguše, rozhľadňou by sme zatraktívnili menej atraktívne miesto.
Treba pripraviť aspoň jednoduchú štúdiu a zámer.
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
žiada
Ing. Mariána Masnicu, starostu obce predložiť konkrétny zámer vybudovania rozhľadne
v katastrálnom území Makov, vrátane orientačného rozpočtu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 17/2013 bolo prijaté.
13. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za december 2012
Písomný záznam o výsledku kontrolnej činnosti za mesiac december 2012 predložila hlavná
kontrolórka obce, p. Elena Trebulová a je prílohou zápisnice.
Kontrola bola zameraná na kontrolu prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou za II. polrok 2012.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, o výsledku kontrolnej činnosti za
december 2012.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 18/2013 bolo prijaté.
14. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012
Pani Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce, predložila písomnú správu o kontrolnej
činnosti za rok 2012, ktorú je povinná predkladať raz ročne obecnému zastupiteľstvu
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti za rok 2012 bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania
všeobecno-záväzných predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami Obce Makov
a ňou zriadených organizácií, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom obce, v súlade so zákonom č.
138//1991 Z.z. o hospodárení s majetkom obce a novely k zákonu č. 258/2009 Z.z.,
kontrolovať dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných
operáciách a ich súlad s platnými zákonmi o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. a č.
583/2004 Z.z. zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.
a internými smernicami upravujúcim finančnú a platobnú disciplínu.
Hlavná kontrolórka obce, v rámci vykonaných následných finančných kontrol na obecnom
úrade Makov a ním riadených organizácií, kontrolovala doklady týkajúce sa prvotnej
evidencie a účtovnej evidencie, hlavných kníh v účtovníctve zamerala sa na kontrolu plnenia
schváleného rozpočtu, kontrolu dodržiavania rozpočtových pravidiel u Obce Makov, na
plnenie príjmovej časti rozpočtu, daňových a nedaňových príjmov a čerpanie výdavkov
v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách, na zabezpečenie
dostatku finančných prostriedkov a platobnú schopnosť. Sledovala pohľadávky a záväzky,
stav vo fondoch, kontrolovala pokladničnú disciplínu pri pokladničných operáciách,
kontrolovala pokladničnú hotovosť, ďalej dodržiavanie schváleného rozpočtu, vyrovnanosť
rozpočtu, schválené rozpočtové opatrenia pri úpravách rozpočtu, úspornosť a hospodárnosť
vo vynakladaní výdavkov, vývoj v príjmovej časti rozpočtu. Kontrolovala stav pohľadávok
a záväzkov, poskytované dotácie z Obce Makov právnickým osobám na základe
predložených žiadostí, poskytnuté dotácie a transfery pre Obec Makov zo ŠR, ako i čerpanie
finančných prostriedkov zo ŠR.
Podrobná písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
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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
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky obce, p. Eleny Trebulovej, o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 19/2013 bolo prijaté.

15. Diskusia
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – predávali sa v minulosti pozemky u Beloni, napr. p.
Pinďákovej, pozeral staré pozemkové číslo, podľa toho sú tam vlastníci uvedení. Zaujímalo
by ho preto, z čoho vychádzal geodet, keď je tam zapísaná obec.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – v zapísaní je síce veľa chýb, ale nikto nemá záujem
klamať, ak by to ľudia vlastnili, majú to vysporiadané
a nehnuteľnosti by nemali schátralé. Spracovateľ pri
zameriavaní vždy zapíše stav, aký je v skutočnosti.
Pán Skukálek predložil číslo pozemku a tvrdil, že
uvedený pozemok je neprávom obecný. Starosta obce
vytiahol z www.katasterportals.k
Príslušný list vlastníctva na pozemok dopytovaný p.
Skukálkom a preukázal, že pozemok, o ktorom p.
Skukálek tvrdí, že je obecný, nikdy obecný nebol
a podľa platného listu vlastníctva ani nie je obecná.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – u Beloni na panelovej ceste treba umiestniť zrkadlo, pri
jazde autom je to tam neprehľadné.
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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
b e r i e na v e d o m i e
potrebu umiestniť zrkadlo pri panelovej ceste v časti Čierne – osada Belone pod RD súp. č.
119.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Ján Gašparík, Rastislav Hunčík,
Jozef Pavlík, Martin Pavlík, Rudolf Skukálek,
Ing. Alena Šupčíková

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

Návrh uznesenia bol schválený – uznesenie č. 20/2013 bolo prijaté.
17. Návrh na uznesenie
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010, predložila
a prečítala k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu. Uznesenia boli schválené pod číslom 1 –20/2013.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
17. Záver
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Masnica Marián poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 15.00 hod.
Ing. Marián Masnica
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Gajdoš

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

Mgr. Ján Gašparík

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Brezinová
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