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]]DVDGDQLD2EHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYDY Makove,
NRQDQpKRGĖDPDUFD
v ]DVDGDþNHEXGRY\2EHFQpKR~UDGX0DNRY
3UtWRPQt
Starosta obce :
=iVWXSFDVWDURVWXREFH
Poslanci OZ :

2EHFQiNRQWUROyUND
2VWDWQtSUtWRPQt

1HSUtWRPQê

Ing. Marián Masnica
Ing. Alena Šupčíková
Rastislav Gajdoš
Rastislav Hunčík
Mgr. Eva Ježíková
Ing. Stanislav Lučan
Jozef Pavlík
Martin Pavlík
Rudolf Skukálek
Elena Trebulová
Ing. Irena Valičková, rozpočtárka a účtovníčka OÚ
Mgr. Monika Hrtúsová, zamestnankyňa OÚ
František Chuděj, zamestnanec OÚ
Helena Pajerová, zamestnankyňa OÚ
Mgr. Ján Gašparík, ospravedlnený

1. Otvorenie rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián
Masnica. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, z celkového
počtu 9, čo je nadpolovičná účasť, takže zasadnutie je uznášania schopné.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu úveru vo výške 75 000 € pre stavby
„Stavebné úpravy kuchyne ZpS Makov č. 62 na spoločnú kuchyňu ZpS, ZŠ, MŠ
a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty“ a „Prestavba MŠ Makov – zriadenie školskej
jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“
5. Schválenie zmenkového vyplňovacieho práva a záložného práva k úveru pre stavby
„Stavebné úpravy kuchyne ZpS Makov č. 62 na spoločnú kuchyňu ZpS, ZŠ, MŠ
a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty“ a „Prestavba MŠ Makov – zriadenie školskej
jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 235 000
€ pre projekt „ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“
7. Schválenie zmenkového vyplňovacieho práva a záložného práva k úveru pre projekt
„ Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“
8. Naloženie s majetkom obce – CHP Makov:
- Schválenie prenájmov v priestoroch bývalého CHP Makov

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

- Ponuka na odkúpenie nehnuteľností v priestoroch CHP Makov od firmy APS, s.r.o.,
Mořkov
- Ponuka na prenájom nehnuteľností pre firmu HP Tronic
- Ponuka Obce Makov na vybudovanie informačného centra SR, ŽSK, Obce Makov,
IVaSC Žilina v priestoroch CHP Makov
Prispôsobenie priestorov na prenájom voľných miestností v budove zdravotného
strediska
Návrh na zrušenie VZN Obce Makov č. 17/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obcou Makov
Projekt „Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce“
Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac február
2013
Schválenie prísediaceho na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie 2014 – 2017
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2. 6FKYiOHQLHQiYUKRYHMNRPLVLHRYHURYDWHĐRY]iSLVQLFHD]DSLVRYDWHĐN\
V zmysle § 9 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 10. 2010
predkladá k jednotlivým bodom programu konkrétny návrh uznesenia Ing. Alena
Šupčíková, zástupca starostu.
Zároveň Ing. Marián Masnica, starosta obce určil overovateľov dnešnej zápisnice:
p. Jozefa Pavlíka a p. Martina Pavlíka, poslancov OZ podľa abecedného poradia.
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia OZ poveril Mgr. Ivetu Brezinovú, zamestnankyňu
Obce Makov.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
VFKYDĐXMH
overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 03. 2013:
- p. Jozefa Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva
- p. Martina Pavlíka, poslanca obecného zastupiteľstva .
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto
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1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
3. .RQWURODSOQHQLDX]QHVHQtREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov Ing. Alena Šupčíková,
zástupkyňa starostu obce:
- uznesenie č. 60/2012, bod B – úloha v plnení, pozemky v k.ú. Makov, časť Čierne budú
majetkoprávne vysporiadané do konca kolaudácie stavby,
geometrický plán je objednaný, ide o dlhodobú úlohu
- uznesenie č. 75/2012, bod D – bytový dom v školskom areáli sa tento rok stavať nebude,
nakoľko p. Stanislav Škorňa vzniesol voči výstavbe námietku
a stavebné povolenie nenadobudlo k dátumu podania žiadosti
právoplatnosť, v súčasnosti bude prebiehať odvolacie
konanie na stavebnom úrade Meste Turzovka. Aj napriek
tomu sa vykoná prieskum, či by bol záujem
postaviť bytový dom do súkromného vlastníctva.
- uznesenie č. 98/2012, bod B – úloha v plnení, ide o dlhodobú úlohu, vysporiadanie
z E stavu do C stavu pozemku EKN 5101/1
a majetkoprávne dovysporiadanie miestnej komunikácie
MD 2018 sa postupne realizuje. Akonáhle bude zapísaný na
Správe katastra v Čadci geometrický plán, dôjde ešte
k malým odpredajom častí pozemkov, ktoré občania užívajú
a podľa GP sú vo vlastníctve Obce Makov.
- uznesenie č. 158/2012, bod C – úloha v plnení, finančná inventarizácia bude
predložená v rámci plnenia rozpočtu obce, pohľadávky sú zo
strany obce vymáhané, okrem pohľadávok z obchodného
styku, nakoľko nie je na to dostatok času a skúseností, bude
sa to riešiť externým vymáhaním
- uznesenie č. 183/2012 – úloha v plnení, aktuálna účelová mapa pozemkov v intraviláne bude
vyhotovená
- uznesenie č. 186/2012, bod B – dlhodobá úloha , v príprave založenia obecného
pozemkového spoločenstva sa pokračuje. V súčasnosti sa
vypracovávajú návrhy nájomných zmlúv, neskôr budú
občania prizvaní, kde im bude ponúknutý prenájom za
účelom riadneho obhospodárovania pozemkov.
- uznesenie č. 187/2012 – úloha v plnení, pripraví sa potrebná dokumentácia k využitiu
pozemku na Vodárenskej ulici pre účely bývania
- uznesenie č. 16/2013, bod B – úloha splnená, komuniké o ponuke Cestného
hraničného priechodu Makov na odpredaj, resp. prenájom
bolo napísané a zverejnené
- uznesenie č. 17/2013 – úloha v plnení , na konkrétnom zámere vybudovania rozhľadne
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v obci sa pracuje
- uznesenie č. 26/2013, bod B – úloha trvá, akruálne účtovníctvo u osobných nákladov Obce
Makov bude zabezpečené
- uznesenie č. 31/2013, bod B – úloha v plnení, viazanie Základnej škole Makov, rozp. org.
z prevádzkových prostriedkov sumu vo výške 10 000 € na
údržbu školských budov a zariadení zabezpečí Ing. Irena
Valičková, rozpočtárka OÚ rozpočtovým opatrením
- uznesenie č. 31/2013, bod C – úloha zadaná riaditeľovi ZŠ na pracovnej porade, aby
písomne predložil inventarizáciu majetku za posledných 5
rokov, vrátane zápisov o vyradení, zatiaľ nesplnené.
- uznesenie č. 31/2013, bod D – úloha zadaná riaditeľovi ZŠ na pracovnej porade, aby
písomne predložil výsledky verejného obstarávania
o nákupoch za rok 2012, zatiaľ nesplnené.
- uznesenie č. 39/2013, bod B – úloha trvá, systémový koncepčný materiál v oblasti
zamestnanosti v obci Makov bude spracovaný v priebehu roka
2013
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – čo sa týka založenia obecného pozemkového
spoločenstva, na založení sa pracuje, pripravujú sa nájomné zmluvy. Zatiaľ je 36 záujemcov.
Taktiež sa zakúpi program na ľahšie vyhľadávanie a spracovávanie údajov týkajúcich sa
lesných pozemkov.
(p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – filozofiou obhospodárovania pozemkov by mala byť
skutočnosť, aby to prinieslo efekt. Obec má právnu
a ekonomickú silu, napriek tomu mu osobne chýba väčšie
presviedčanie občanov, že vstup do obecného pozemkového
spoločenstva bude výhodný, budú mať väčšie výnosy,
hospodárenie bude transparentnejšie, kontrolované, ľudia sa
vo vedení budú meniť. Treba občanov viac o týchto výhodách
presviedčať. Lesy majú bohatstvo, ktoré nám dokážu dať , aby
sa nám v obci žilo ľahšie. Už dva roky o tomto rozprávame,
avšak nijako sme doposiaľ nepokročili, treba sa posunúť ďalej.)
(Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – obecné pozemkové spoločenstvo by bolo dobré, ľudia
by aj do neho chceli vstúpiť, nebude to však jednoduché.
Legislatíva je dnes taká, že je problém prestúpiť do iného
spoločenstva vlastníkovi, ktorý by aj mal záujem, ale nie je
väčšinový vlastník, na pozemku je množstvo spoluvlastníkov.
Musel by sa realizovať geometrický plán, Ku svojmu
vlastníctvu sa však aj napriek všetkým krokom nedostane.
Reálne to vidí tak, že za súčasnej platnej legislatívy do
nového spoločenstva nebude môcť hocikto vstúpiť.)
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – obec musí občanom ukázať, že hospodáriť s lesmi
a pozemkami vieme lepšie. Treba začať s Lesmi SR, ktorí
majú vyše 200 ha lesa nevydaných lesných pozemkov , osloviť
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ich, získať od nich ucelený celok a ukázať, že hospodárenie
bude transparentnejšie a efektívnejšie a potom sa môžu
pripájať do spoločenstva aj občania. V legislatíve nastane
konečne zmena, a to tá, že všetky spoločenstvá budú musieť
mať právnu subjektivitu.)
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie navedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp

4.

6WDQRYLVNRKODYQHMNRQWUROyUN\REFHN SULMDWLX~YHUXYRYêãNH ¼SUHVWDYE\
Ä6WDYHEQp~SUDY\NXFK\QH=S60DNRYþQDVSRORþQ~NXFK\ĖX=S6=â0â
a VSRORþQ~YêGDMĖXSUHWLHWRVXEMHNW\³DÄ3UHVWDYED0â0DNRY± zriadenie
ãNROVNHMjHGiOQHSUH0âD =â0DNRY³

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 ods. 6 hovorí, že
obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak,
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Celková suma úverových splátok so splátkami úrokov z úverov v roku 2013 predstavuje
čiastku 10 270 €, čo neohrozuje 25% hranicu splátok.
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V zmysle § 17 ods. 9 hlavná kontrolórka Obce Makov preverila možnosť prijatia nových
návratných zdrojov financovania s nasledovným záverom:
Obe podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. sú dodržané, uvažovaný zdroj financovania je možné
prijať.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN 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
súhlasné stanovisko hlavnej kontrolórky, p. Eleny Trebulovej, k prijatiu úveru vo výške
75 000 € pre stavby „Stavebné úpravy kuchyne ZpS Makov č. 62 na spoločnú kuchyňu ZpS,
ZŠ, MŠ a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty a „Prestavba MŠ Makov – zriadenie školskej
jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“.

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± uzneseniHþERORSULMDWp
5. 6FKYiOHQLH]PHQNRYpKRY\SOĖRYDFLHKRSUiYDD ]iORåQpKRSUiYDN ~YHUXSUHVWDYE\
Ä6WDYHEQp~SUDY\NXFK\QH=S60DNRYþQDVSRORþQ~NXFK\ĖX=S6=â0â
a VSRORþQ~YêGDMĖXSUHWLHWRVXEMHNW\³DÄ3UHVWDYED0â0DNRY± zriadenie
ãNROVNHMMHGiOQHSUH0âD =â0DNRY³
K bodu podal informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 123/2012 zo dňa 12. 09. 2012 schválilo
prijatie investičného úveru na dielo „Prestavba MŠ Makov – zriadenie školskej jedálne pre
MŠ a ZŠ Makov“ vo výške 80.000 €.
Uznesenie požadujeme prehodnotiť na dve stavby „Stavebné úpravy kuchyne ZpS Makov č.
62 na spoločnú kuchyňu ZpS, ZŠ,MŠ a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty“ a „Prestavba
MŠ Makov – zriadenie školskej jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“ vo výške 75 000 € a na výšku
75 000 €.
Ing. Irena Valičková obstarala investičný úver na základe prieskumu trhu. Ako víťazný
uchádzač bola vyhodnotená SLSP, a.s.
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Na uvedenom základe bola so SLSP, a. s. schválená Zmluva o úvere, kde si SLSP, a.s.
stanovila v článku II. Osobitné ustanovenia - podmienky poskytnutia úveru. Zmluva bola
starostom obce podpísaná dňa 14.03.2013.
K Zmluve o úvere je však potrebné schváliť jeho zabezpečenie, ktoré požaduje SLSP, a. s.
zabezpečiť Zmluvou o zmenkovom vyplňovacom právom a Zmluvou o zriadení záložného
práva v zmysle odkladacích podmienok Zmluvy o úvere.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN 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 ĐXMH
prijatie investičného úveru pre stavby „Stavebné úpravy kuchyne ZpS Makov č. 62 na
spoločnú kuchyňu ZpS, ZŠ,MŠ a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty“ a „Prestavba MŠ
Makov – zriadenie školskej jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“ vo výške 75 000 €.
B / S ch v a ĐX j e
Zmluvu o úvere 43/AUOC/13 so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
C/ s ch v a ĐX j e
zabezpečenie úveru č. 43/AUOC/13 zo dňa 14.03.2013 na stavbu „Stavebné úpravy kuchyne
ZpS Makov č. 62 na spoločnú kuchyňu ZpS, ZŠ,MŠ a spoločnú výdajňu pre tieto subjekty“
a „Prestavba MŠ Makov – zriadenie školskej jedálne pre MŠ a ZŠ Makov“:
1. podpísaním Zmluvy o zmenkovom vyplňovacom práve medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s.
a Obcou Makov
2. podpísaním Zmluvy o zriadení záložného práva a Mandátnej zmluvy č. 43/AUOC/13-ZZ/1
medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Obcou Makov.

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± u]QHVHQLHþERORSULMDWp
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6. 6WDQRYLVNRKODYQHMNRQWUROyUN\REFHN SULMDWLXSUHNOHQRYDFLHKR~YHUXYRYêãNH
235 ¼SUHSURMHNWÄ6SRORþQpSUHGFKiG]DQLHUL]LNiPY SULKUDQLþQRPUHJLyQH³
Materiál vyhotovila p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce z dôvodu rozpočtovaných
návratných zdrojov financovania v rozpočte na rok 2013 vo výške 235 000,-€.
Takisto sa vychádza zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, podľa ktorého obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania len ak, celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka.
Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Celková suma úverových splátok so splátkami úrokov z úverov v roku 2013 predstavuje
čiastku 10 960,-€, , čo neohrozuje 25% hranicu splátok.
V zmysle § 17 ods. 9 hlavná kontrolórka Obce Makov preverila možnosť prijatia nových
návratných zdrojov financovania s nasledovným záverom:
Obec podmienky zákona č. 583/2004 Z.z.sú dodržané, uvažovaný zdroj financovania je
možné prijať.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomie
súhlasné stanovisko hlavnej kontrolórky, p. Eleny Trebulovej, k prijatiu preklenovacieho
úveru vo výške 235 000 € pre projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom
regióne“.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
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7. 6FKYiOHQLH]PHQNRYpKRY\SOĖRYDFLHKRSUiYDD ]iORåQpKRSUiYDN ~YHUXSUHSURMHNW
Ä6SRORþQpSUHGFKiG]DQLHUL]LNiPY SULKUDQLþQRPUHJLyQH³
Obecné zastupiteľstvo v Makove svojim uznesením č. 110/2012 zo dňa 15. 08. 2012 schválilo
prijatie preklenovacieho úveru pre projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom
regióne“ vo výške 235 454,08 €.
Ing. Marián Masnica, starosta obce uznesenie požaduje prehodnotiť na konkrétnu sumu
235 000 €.
Ing. Irene Valičková obstarala preklenovací úver na základe prieskumu trhu. Ako víťazný
uchádzač bola vyhodnotená SLSP, a.s.
Na uvedenom základe bola so SLSP, a. s. schválená Zmluva o úvere, kde si SLSP, a.s.
stanovila v článku II. Osobitné ustanovenia - podmienky poskytnutia úveru. Zmluva bola
starostom obce podpísaná dňa 14.03.2013.
K Zmluve o úvere je však potrebné schváliť jeho zabezpečenie, ktoré požaduje SLSP, a. s.
zabezpečiť Zmluvou o zmenkovom vyplňovacom právom a Zmluvou o zriadení záložného
práva.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ĐXMe
prijatie preklenovacieho úveru pre projekt „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom
regióne“ vo výške 235 000 €.
B / S ch v a ĐX j e
Zmluvu o úvere 44/AUOC/13 so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
C/ s ch v a ĐX j e
zabezpečenie úveru č. 44/AUOC/13 zo dňa 14.03.2013 pre projekt „Spoločné predchádzanie
rizikám v prihraničnom regióne“:
1. podpísaním Zmluvy o zmenkovom vyplňovacom práve medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s.
a Obcou Makov
2. podpísaním Zmluvy o zriadení záložného práva a Mandátnej zmluvy č. 44/AUOC/13-ZZ/1
medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Obcou Makov.
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+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
8. 1DORåHQLHVPDMHWNRPREFH± CHP Makov:
- 6FKYiOHQLHSUHQiMPRYY SULHVWRURFKEêYDOpKR&+30DNRY
- 3RQXNDQDRGN~SHQLHQHKQXWHĐQRVWtY priestoroch CHP Makov od firmy APS,
VUR0RĜNRY
- 3RQXNDQDSUHQiMRPQHKQXWHĐQRVWtSUHILUPX+37URQLF
- 3RQXND2EFH0DNRYQDY\EXGRYDQLHLQIRUPDþQpKRFHQWUD65ä6.2bce
0DNRY,9D6&äLOLQDY priestoroch CHP Makov
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce a p. František Chuděj,
správca CHP.
V súčasnej dobe Obec Makov eviduje tri žiadosti o prenájom priestorov na bývalom CHP
Makov.
p. Pavol Stuchlík, bytom Makov č.250 a Ján Štefko, bytom Makov- Potok č. 46 majú záujem
o priestory na prízemí vývoznej časti administratívnej budovy CHP Makov ( pravá strana
v smere do ČR ).
p. Stanislav Činger – GAME prejavil záujem o priestory na prízemí dovoznej časti CHP
Makov ( ľavá strana v smere do ČR ) .
Keďže sa Obec Makov pokúšala o prenájom aj odpredaj prebytočného majetku na CHP
Makov formou verejných obchodných súťaží, ktoré boli z dôvodu nezáujmu neúspešné, je
možné v súčasnej dobe pristúpiť k predaju, resp. prenájmu priestorov na bývalom CHP
Makov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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.
S ohľadom na náklady spojené s prevádzkou prázdnych administratívnych budov – hlavne
počas zimných mesiacov, kedy je potrebné temperovať priestory a to aj z toho dôvodu, že
hlavné rozvody kúrenia sú vedené v nezateplenom podkroví a v prípade odstavenia kúrenia by
došlo k ich premrznutiu a tým pádom k oveľa vážnejším škodám, je potrebné vyriešiť ich
využitie a znížiť tak náklady, ktoré v súčasnej dobe znáša výlučne obec.
Obec Makov opätovne kontaktovala aj záujemcu o kúpu budovy garáží a priľahlého
parkoviska za účelom výstavby výrobnej haly spoločnosť APS, s.r.o., ktorá v roku 2011
odprezentovala svoj zámer Obecnému zastupiteľstvu v Makove. Ing. Petr Beránek – zástupca
APS, s.r.o. potvrdil aj naďalej záujem o kúpu uvedených nehnuteľností za tých istých
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podmienok, ktoré ponúkali v roku 2011, t. j. 30 000 € za budovu garáží a 5 € / 1 m2 pozemku.
Celkovo sa jedná o 286 m2 pozemku pod garážou + 960 m2 parkovisko pre osobné autá =
1 246 m2 * 5 € = 6 230 € za pozemky.
+RGQRWDSRGĐD]QDOHFNpKRSRVXGNX: garáž + náhradný zdroj – 62 338,57 €
pozemok 2238/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 – 240,24 €
pozemok 2238/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 960 m2 – 806,40 €
parkoviská pre osobné autá – vývoz – 14 451,03 €
SPOLU : 77 8¼
Ponuka APS, s.r.o. spolu: 36 230, t.j. 46,5 % znaleckej hodnoty
Uvedená ponuka spĺňa aj požiadavku neúspešnej verejnej obchodnej súťaže na odpredaj, kde
bola stanovená minimálna cena ako 45 % ceny podľa znaleckého posudku.
Spoločnosť APS, s.r.o. má záujem postaviť výrobnú halu zameranú na kovovýrobu
s odhadovaným počtom zamestnancov v prvej fáze 10 ľudí , pričom počítajú o zvýšení počtu
zamestnancov na celkový počet cca 30, s platovými podmienkami cca 4 – 5 € v závislosti od
skúseností a zaradenia.
Spoločnosť APS, s.r.o., by chcela kúpiť aj časť pozemku CKN 2238/9 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7509 m2 – trávnatá plocha okolo parkoviska a CKN 2238/35 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 8732 m2 – asfaltová plocha smerom ku medzinárodnej ceste za
účelom rozšírenia výroby o ďalšiu halu za cenu 5 €/1m2.
Zástupcovia spoločnosti HP Tronic, s.r.o. vykonali v roku 2012 obhliadku priestorov
administratívnej budovy dovoznej časti, pričom reálne zvažovali možnosť zriadenia
ubytovacích kapacít pre svojich zamestnancov. Nakoľko nepoznajú podmienky za akých
Obec Makov má záujem prenajať priestory, požadujú najskôr stanovenie podmienok
prenájmu.
Ohľadom zvýšenia informovanosti návštevníkov Makova ako aj celého Slovenska by bolo
vhodné osloviť Ministerstvo dopravy, SSC, NDS, prípadne iné štátne organizácie o možnosti
zriadenia vstupnej informačnej kancelárie. Uvedený zámer už začalo realizovať Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako vstupné diaľničné brány na Slovensko.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – keďže pokus o prenájom aj odpredaj prebytočného
majetku na CHP Makov formou verejných obchodných súťaží boli z dôvodu nezáujmu
neúspešné, navrhuje pristúpiť k predaju, resp. prenájmu priestorov na bývalom CHP Makov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Cena za prenájom sa v centre obce pohybuje vo výške cca 20 €/1 m2 , v priestoroch CHP
navrhuje stanoviť cenu za prenájom vo výške 15 €/1 m2 + náklady na energie a s tým, že si
potrebné stavebné úpravy vykonajú na vlastné náklady so súhlasom Obce Makov.
p. František Chuděj, správca CHP – keďže firma APS s.r.o., ktorá má záujem o kúpu časti
priestorov CHP by v prípade vybudovania zamestnala predovšetkým odborných
zamestnancov, obec požiadala ÚPSVaR o poskytnutie zoznamu uchádzačov o zamestnanie
kvalifikovaných v odbore strojárstva.
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – pokiaľ ide o prenájom na CHP Makov, s prenájmom súhlasí za
podmienky, že ak sa nájde záujemca o kúpu priestorov, zmluvy o prenájme zrušia.
Čo sa týka firmy APS s.r.o., ktorá má záujem o kúpu budovy garáží a priľahlého parkoviska
za účelom výstavby výrobnej haly, cena za uvedený odpredaj by možno pokryla iba naše
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ročné náklady prevádzkovania CHP Makov. Firma taktiež nespĺňa našu predstavu, že bude
zamestnávať našich občanov z obce, pretože je otázne, či sa v našej obci nájdu potrební
odborní zamestnanci v odbore strojárstva, nemôže byť preto pre nás prioritou hlavne otázka
zamestnanosti.. Navrhuje im radšej priestory nepredávať, ale radšej im ponúknuť celú pravú
stranu CHP k prenájmu, symbolicky za 1 €/1 m2 a ešte počkať. Priestory máme krátko, doba
je zlá, treba ešte počkať, možno sa časom nájde kupca o celú nehnuteľnosť.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – upozorňuje na skutočnosť, že firma APS s.r.o. nemá
záujem o prenájom, ale jednoznačne iba o kúpu
uvedených priestorov. Nebude predsa stavať halu na
prenajatých pozemkoch.
K návrhu zriadenia informačného centra SR podotýka, že obec nemá na dotovanie uvedenej
služby, ak by sa mala zriadiť v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Investičnou
výstavbou a správou ciest Žilina, navrhuje stanoviť také isté nájomné vo výške 15 €/1 m2
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – keďže firma APS s.r.o. má záujem o priestory pre
výstavbu výrobnej haly a my by sme im priestory prenajali, bol by problém pri zrušení
nájomnej zmluvy, keďže si priestory budú prispôsobovať svojim podmienkam. Ťažko sa
potom nájde záujemca, kto by to chcel kúpiť.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – v prípade odpredaja priestorov treba dbať
na skutočnosť, aby odpredaj neovplyvnil prístup k iným nehnuteľnostiam.
Každopádne nie je na čo čakať, treba priestory čím skôr prenajať a odpredať vzhľadom na
vysoké náklady na prevádzkovanie CHP. Treba do priestorov dostať život a neskôr bude
možno jednoduchšie dostať tam aj viac nájomcov.
Čo sa týka vybudovania informačného centra v priestoroch CHP, navrhuje schváliť iba zámer
tohto zriadenia, podmienky prenájmu nešpecifikovať.
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – pri schvaľovaní prenájmu treba dbať aj na zámer
využívania priestorov. Podnikateľská činnosť jedného zo záujemcov by spočívala v zriadení
nonstop šport baru, stávkovej kancelárie a nonstop kasína – herne. Podľa jeho názoru by
zriadenie herne v našej obci nebolo vhodné.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6 (trojpätinová väčšina všetkých poslancov)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ĐX j e
zámer prenajať majetok obce Makov, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súp. č. 134 na
pozemku CKN 3664/4 kat. územie Makov (bývalá dovozná časť Cestného hraničného priechodu
Makov) , za účelom využitia najmä na bývanie, zamestnanosť, cestovný ruch a priemyselnú zónu pre
občanov obce Makov a regiónu Kysuce,
DNR SUtSDG KRGQê RVRELWQpKR ]UHWHĐD Y ]P\VOH  D RGV  StVP F ]iNRQD þ  =E
o PDMHWNXREFtY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY
2VRELWQê]UHWHĐVSRþtYDY WRPåHREFL0DNRY VDQHSRGDULORSUHQDMDĢWHQWRPDMHWRNIRUPRX
YHUHMQHMREFKRGQHMV~ĢDåHQDNRĐNRVDQHSULKOiVLOåLDGHQ]iXMHPFD
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Uvedené priestory sú na prenájom spoločne alebo jednotlivo, pričom záujemca si môže vybrať
priestor, o ktorý má záujem.
Dispozičné riešenie priestorov je dané projektovou dokumentáciou pôdorysov všetkých podlaží.
Fotokópie sú k dispozícii na požiadanie.

Cena za 1 m2 MH  ¼  QiNODG\ QD HQHUJLH D PpGLD SULþRP ]iXMHPFD  EXGH ]QiãDĢ
QiNODG\QDSUtSDGQpUHNRQãWUXNþQpSUiFHRGV~KODVHQp2EFRX0DNRv.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± uzneseQLHþERG$ERORSULMDWp
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6 (trojpätinová väčšina všetkých poslancov)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
B/ s ch v a ĐX j e
zámer prenajať majetok obce Makov, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súp. č. 139 na
pozemku CKN 2238/16 kat. územie Makov (bývalá vývozná časť Cestného hraničného priechodu
Makov), za účelom využitia najmä na bývanie, zamestnanosť, cestovný ruch a priemyselnú zónu pre
občanov obce Makov a regiónu Kysuce,
DNR SUtSDG KRGQê RVRELWQpKR ]UHWHĐD Y ]P\VOH  D RGV  StVP F ]iNRQD þ  =E
o PDMHWNXREFtY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY
2VRELWQê]UHWHĐVSRþtYDY WRPåHREFL0DNRYVDQHSRGDULORSUHGDĢWHQWRPDMHWRNIRUPRX
YHUHMQHMREFKRGQHMV~ĢDåHQDNRĐNRVDQHSULKOiVLOåLDGHQ]iXMHPFD
Uvedené priestory sú na prenájom spoločne alebo jednotlivo, pričom záujemca si môže vybrať
priestor, o ktorý má záujem.
Dispozičné riešenie priestorov je dané projektovou dokumentáciou pôdorysov všetkých podlaží.
Fotokópie sú k dispozícii na požiadanie.

Cena za 1 m2 MH  ¼  QiNODG\ QD HQHUJLH D PpGLD SULþRP ]iXMHPFD  EXGH ]QiãDĢ
QiNODG\QDSUtSDGQpUHNRQãWUXNþQpSUiFHRGV~KODVHQp2EFRX0DNRY

13

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Gajdoš

NiYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG%ERORSULMDWp
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6 (trojpätinová väčšina všetkých poslancov)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
C/ s ch v a ĐX j e
zámer predať majetok obce Makov:
- pozemok CKN 2238/37 o výmere 960 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Makov,
zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- parcelu CKN 2238/15 o výmere 286 m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
- budovu garáží súpisné číslo 142 + náhradný zdroj , postavenú na parcele CKN 2238/15
- vonkajšie úpravy – parkoviská pre osobné autá - vývoz
za účelom využitia najmä na bývanie, zamestnanosť, cestovný ruch a priemyselnú zónu pre
občanov obce Makov a regiónu Kysuce,
DNRSUtSDGKRGQêRVRELWQpKR]UHWHĐDY ]P\VOHDRGVStVPF]iNRQDþ38/1991 Zb.
o PDMHWNXREFtY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY
2VRELWQê]UHWHĐVSRþtYDY WRPåHREFL0DNRYVDQHSRGDULORSUHGDĢWHQWRPDMHWRN
IRUPRXYHUHMQHMREFKRGQHMV~ĢDåHQDNRĐNRVDQHSULKOiVLOåLDGHQ]iXMHPFD
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

Rastislav Gajdoš, Mgr. Eva Ježíková,
Ing. Stanislav Lučan, Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

Proti :

Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Hunčík
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1iYUKX]QHVHQLDQHEROVFKYiOHQêNYyUXPSRWUHEQpQDSULMDWLHX]QHVHQLDEROR
SRVODQFRY WURMSlWLQRYiYlþãLQDYãHWNêFKSRVODQFRY ± uznesenie nHERORSULMDWp
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
'åL a d a
Ing. Mariána Masnicu, starostu obce, ponúknuť nebytové priestory nachádzajúce sa v budove
súp. č. 134 (bývalá dovozná časť Cestného hraničného priechodu Makov) na zriadenie
informačnej kancelárie.
Cena za 1 m2 je 15 € + náklady na energie a média.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG'ERORSULMDWp
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6 (trojpätinová väčšina všetkých poslancov)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
E/ s ch v a ĐX j e
zámer prenajať majetok obce Makov, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súp. č. 134 na
pozemku CKN 3664/4 kat. územie Makov (bývalá dovozná časť Cestného hraničného priechodu
Makov) , za účelom zriadenia ubytovne,
DNR SUtSDG KRGQê RVRELWQpKR ]UHWHĐD Y ]P\VOH  D RGV  StVP F ]iNRQD þ  =E
o PDMHWNXREFtY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY
2VRELWQê]UHWHĐVSRþtYDY WRPåHREFL0DNRYVDQHSRGDULORSUHQDMDĢWHQWRPDMHWRNIRUPRX
YHUHMQHMREFKRGQHMV~ĢDåHQDNRĐNRVDQHSULKOiVLOåLDGHQ]iXMHPca.
Uvedené priestory sú na prenájom spoločne alebo jednotlivo, pričom záujemca si môže vybrať
priestor, o ktorý má záujem.
Dispozičné riešenie priestorov je dané projektovou dokumentáciou pôdorysov všetkých podlaží.
Fotokópie sú k dispozícii na požiadanie.
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Cena za 1 m2 MH  ¼  QiNODG\ QD HQHUJLH D PpGLD SULþRP ]iXMHPFD  EXGH ]QiãDĢ
QiNODG\QDSUtSDGQpUHNRQãWUXNþQpSUiFHRGV~KODVHQp2EFRX0DNRY
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG(ERORSULMDWp
9. 3ULVS{VREHQLHSULHVWRURYQDSUHQiMRPYRĐQêFKPLHVWQRVWtY EXGRYH]GUDYRWQpKR
strediska
K bodu poskytol informácie Ing. Marián Masnica, starosta obce a Mgr. Monika Hrtúsová,
správca budovy zdravotného strediska.
V budove Zdravotného strediska Makov č. 211 má Obec Makov ako vlastník voľné nebytové
priestory po bývalej zubnej ambulancii, po detskom lekárovi, v súčasnosti i po Detskom
domove Horný Kelčov.
Starosta obce, Ing. Marián Masnica, predložil na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Makove dňa 07. 11. 2012 návrh na využitie predmetných priestorov.
Keďže priestory treba obhospodarovať, v zimnom období vykurovať, Obec Makov opätovne
predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva tú istú žiadosť, ako bola predložená na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 07. 11. 2012, aby sa uvedené priestory
využívali, aby obec so svojím majetkom nakladala hospodárne a efektívne. Nakladanie
s majetkom obce je výlučnou pôsobnosťou obecného zastupiteľstva.
Pred rozhodnutím obecného zastupiteľstva odporúčame vykonať obhliadku uvedených
priestorov v budove Zdravotného strediska Makov č. 211, aby sa nerozhodovovalo „od stola“.
Ku dňu 01. 03. 2013 má Obec Makov v budove Zdravotné stredisko Makov č. 211 voľné
nasledovné nebytové priestory:
1. Ambulancia detského lekára o výmere
Čakáreň o výmere
WC a predsieň pre pacientov o výmere
Chodba o výmere
Denná miestnosť o výmere:
Chodba, WC, sprcha, loggia spolu o výmere:

18,02 m2
11,41 m2
3,00 m2
1,68 m2
17,63 m2
10,93 m2

2. Ambulancia zubára o výmere
3. Ambulancia zubára o výmere
Čakáreň v ½ o výmere
Chodba v 1/3 o výmere

18,55 m2
11,62 m2
12,91 m2
1,18 m2
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č. miestnosti: 1.21
č. miestnosti: 1.26
č. miestnosti: 1.23 a 1.24
č. miestnosti: 1.25
č. miestnosti: 1.06
č. miestnosti: 1.02, 1.03,
1.04 a 1.05
č. miestnosti: 1.20
č. miestnosti: 1.27
č. miestnosti: 1.18
č. miestnosti: 1.31

V súlade s materiálom rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 07. 11. 2012
predkladáme Obecnému zastupiteľstvu v Makove návrh adaptovať tieto priestory na
prenájom, resp. ich využiť a zmeniť ich účel na bytové účely.
V prípade, že Obecné zastupiteľstvo v Makove rozhodne o prenájme voľných nebytových
priestorov, odporúčame prispôsobiť tieto priestory na prenájom pre nájomcov z domu kultúry,
nájomcov z domu kultúry presťahovať a priestory v dome kultúry využiť na kultúrnospoločenskú činnosť (malé múzeum, pamätná izba, výstavná miestnosť, spoločenská
miestnosť pre spolky a organizácie v obci Makov).
Zároveň boli zaslané všetkým poslancom OZ v Makove e-mailovou formou list s názvom:
„Podanie informácií o budove Zdravotné stredisko Makov č. 211 – prevod privatizovaného
majetku na Obec Makov“ na základe interpelácie poslancov OZ v Makove na zasadnutí OZ
v Makove dňa 10. 10. 2012 ohľadom nadobudnutia budovy Zdravotného strediska Makov č.
211.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – navrhuje, aby sa voľné priestory v budove zdravotného
strediska ponúkli na prenájom, ak nebude o prenájom záujem, v tom prípade nech sa priestory
zrekonštruujú na byty.
Záleží od starostu obce, aký zámer má s domom kultúry. Ak je to využitie na kultúrnospoločenskú činnosť a obec by to energeticky utiahla, voľné priestory v budove zdravotného
strediska nech sa zrekonštruujú na byty a nájomcovia z domu kultúry presťahujeme do
priestorov CHP.
Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ – ak dom kultúry má patriť kultúre, zdravotné stredisko by
malo byť pre zdravotnícke účely. Nie je si istý, či obec vynaložila všetko úsilie, aby sme do
obce pritiahli na voľné miesta lekárov, či už ide o detského, resp. zubného lekára.
Ak tu však naozaj nie je reálna možnosť, aby tu v budúcnosti prišli lekári, navrhuje prerobiť
priestory na zdravotnom stredisku pre byty.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ĐX j e
prispôsobenie priestorov na prenájom voľných miestností v budove Zdravotného strediska
Makov č. 211 na bytové účely.
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+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

Rudolf Skukálek

Zdržal (a) sa hlasovania :

Ing. Stanislav Lučan

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
Hlasovanie na návrh poslanca OZ, p. Jozefa Pavlíka:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
s ch v a ĐX j e
využívanie priestorov na poschodí Domu kultúry Makov iba pre účely kultúrnych,
záujmových a vzdelávacích krúžkov a pre organizácie pôsobiace v obci Makov.
Z toho dôvodu OZ v Makove žiada starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, aby nájomcom, ktorí
nevykonávajú tieto činnosti, bola doručená výpoveď z nájmu a aby k 01.01.2014 uvoľnili
priestory. V prípade nezáujmu takýchto organizácií o priestory, môže sa dom kultúry prenajať
aj na obchodnú a podnikateľskú činnosť.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

Jozef Pavlík, Martin Pavlík

Proti :

Rastislav Gajdoš, Rudolf Skukálek, Ing. Alena Šupčíková

Zdržal (a) sa hlasovania :

Rastislav Hunčík, Mgr. Eva Ježíková

1iYUKX]QHVHQLDQHEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHQHERORSULMDWp
10. 1iYUKQD]UXãHQLH9=12EFH0DNRYþR VSUivnych poplatkoch
a SRSODWNRFK]DSUDFRYQp~NRQ\Y\NRQiYDQp2EFRX0DNRY
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 145/2008 zo dňa 09.12.2008 bolo schválené
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 17/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obcou Makov.
Toto VZN upravovalo a bližšie vymedzovalo správne poplatky a poplatky za konania
a pracovné úkony v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu prenesenej štátnej
správy vykonávané Obcou Makov.
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Predmetom poplatkov boli úkony a konania vykonávané Obcou Makov, ktoré sú uvedené
v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k tomuto
VZN a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané nad rámec zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkov a sadzobníka k nemu, špecifikované v sadzobníku tohto
VZN.
Nakoľko bol zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov k 01.10.2012 novelizovaný, odvtedy opäť niekoľkokrát došlo v zákone k zmenám,
je potrebné VZN Obce Makov č. 17/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obcou Makov zrušiť, keďže sadzobník poplatkov nie je aktuálny.
O tejto skutočnosti informoval Ing. Marián Masnica, starosta obce.
Hoci uvedené VZN nie je aktuálne, zamestnanci OÚ postupovali pri správnych poplatkoch,
ktoré sú poplatkami za prenesený výkon štátnej správy podľa platného zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a poplatky za pracovné
úkony vyberali v zmysle platného VZN Obce Makov č. 17/2008 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Makov.
V súčasnosti je spracovaný návrh vnútorných smerníc Obce Makov, a to:
- sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Makov, kde je zmapovaný výber
z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré poplatky vyberajú obce
v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších
predpisov.
- sadzobník ostatných poplatkov za pracovné úkony vykonávané Obcou Makov .
Uvedený sadzobník ostatných poplatkov za pracovné úkony s účinnosťou od 01.04.2013
podpíše ako vnútornú smernicu starosta obce a poplatky sa budú vyberať v zmysle tejto
smernice.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
r u ãt
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 17/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obcou Makov.
Hlasovanie jednotlLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
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11. Projekt Ä3ĜHVKUDQLþQtVSROXSUiFHv UHJLRQX)UêGODQWVNR± +RUQp.\VXFH³
K bodu poskytla informácie p. Helena Pajerová, zamestnankyňa OÚ na úseku kultúry.
Samospráva mesta Turzovka spolu s partnerským mestom z Českej republiky Frýdlantom
nad Ostravicí získala v rámci programu cezhraničnej spolupráce - Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013 finančnú podporu na projekt pod názvom ,, Přeshraniční
spolupráce v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“ .
Hlavným cieľom podporeného projektu je prostredníctvom rozvoja informatizácie posilniť a
prehĺbiť komunikáciu, získavanie informácií pre turistov, zabezpečiť ich bezpečnosť a
spoluprácu miest a obcí na obidvoch stranách slovensko – českej hranice v regióne
Frýdlantsko – Horné Kysuce.
Projekt sa týka obstarania komunikačných zariadení ( mobilné telefóny, PC , inkokiosky do
mestských častí a obcí Mikroregiónu Horné Kysuce ) a softwaru, ktorý bude nainštalovaný do
všetkých informačných a komunikačných zariadení. Zavedením komunikačnej platformy sa
spôsob komunikácie, vymieňanie si informácií, predávanie skúseností zefektívni a zjednoduší.
Infokiosky tak budú poskytovať aktuálne informácie a najnovšie správy, informovať o
rôznych obmedzeniach a ohrozeniach, prostredníctvom rezervačného systému umožní
občanom a turistom vykonať rezerváciu na kultúrne a športové udalostí v dotknutej oblasti.
Systém súčasne vytvorí priestor pre vyhľadávanie turistických, ubytovacích a stravovacích
možností pre návštevníkov prihraničného regiónu. Projekt priamo prospeje k vytvoreniu
bezpečnostnej informačnej cezhraničnej siete, ktorá bude zameraná na kooperáciu a bezpečný
prenos informácií medzi mestami a obcami v danom regióne.
Je dokončená 1. etapa verejného obstarávania, ktorej predmetom bolo zakúpenie informačno
– komunikačných zariadení pre inštaláciu slovenskej časti projektu a vytvorenie
komplexného zabezpečovacieho mobilného cezhraničného systému, do ktorého sa zapojilo 9
obcí z Mikroregiónu Horné Kysuce. Výsledkom je obstaranie 8 ks mobilných telefónov, 12 ks
infokioskov, 5 ks počítačov, 10 ks notebookov. Jednotlivé obce mikroregiónu, ktoré sa do
projektu zapojili si prebrali tieto zariadenia tak, ako bolo uvedené v žiadosti o NFP, aby sa
splnili podmienky zadefinované v projekte. Dôležitou súčasťou projektu je zabezpečiť
cezhraničný dopad, ktorý sa odzrkadlí v podpore rozvoja cestovného ruchu a výmene
informácií.
Do tohto projektu sa zapojila aj obec Makov a v roku 2012 nadobudla 1ks infokiosk, 1 ks
PC, reklamné predmety .
Z projektu odstúpila obec Staškov. Samospráva mesta Turzovka preto ponúkla našej obci
možnosť získať, okrem doposiaľ nadobudnutého majetku, 1 ks infokiosk na stenu, 1 ks
notebook a 1 ks mobilný telefón.
Náklady, ktoré z toho vyplývajú pre obce
5 % spoluúčasť ¼
Spoluúčasť na implementačných nákladoch ¼
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu :
803,19

DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce - z daného projektu je toho času zabudovaný infokiosk –
dotyková obrazovka na budove domu kultúry, kde je k dispozícii webová stránka obce
Makov. Keďže Mesto Turzovka ponúka ďalší infokiosk, mohol by byť umiestnený v rámci
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cestovného ruchu v časti Kasárne, resp. v časti Čierne pri SKI Apartámoch. Jedinou
podmienkou je pripojenie na internet a elektrická prípojka.
O tejto možnosti jednali s p. Lysíkom z časti Kasárne, ktorý je ochotný potrebnú elektrickú
prípojku zaplatiť a takisto platiť poplatky za internet.
p. Helena Pajerová, zamestnankyňa OÚ na úseku kultúry – ide o 5 – ročný projekt, po
uvedenom období majetok nadobudne Obec Makov, zatiaľ je to majetok Mesta Turzovka.
Kvôli cestovnému ruchu a väčšej kapacite turistov, umiestnenie infokiosku by bolo vhodné
v časti Kasárne. Komunikovala o tejto možnosti s p. Lysíkom, ktorý má záujem
o umiestnenie infokiosku na jeho budovu Penzión Javorník.
Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – je vidieť, že infokiosk na budove domu
kultúry je využívaný, bol by vhodný aj v rekreačnom stredisku.
Ak by sa webová stránka obce trošku vylepšila a rozšírila o informácie podnikateľských
subjektov v obci, možno by sa viac na danom projekte spolupodieľali aj podnikateľské
subjekty.
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o zapojení sa Obce Makov do projektu „Přeshraniční spolupráce
v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce“ .
B/ s ch v a ĐXMH
získanie majetku z projektu „Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné
Kysuce“ (infokiosk, notebook, mobilný telefón) namiesto Obce Staškov.
Infokiosk bude zabudovaný a verejne prístupný v časti Makov – Kopanice – Kasárne.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
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12. 6SUiYDKODYQHMNRQWUROyUN\REFHR YêVOHGNRFKNRQWUROQHMþLQQRVWL]DPHVLDF
IHEUXiU
Písomnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac február 2013 predložila p. Elena
Trebulová, hlavná kontrolórka obce.
V mesiaci február bola podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 vykonaná následná
finančná kontrola v Obci Makov zameraná na kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce, overenie stavu
v oblasti uzatvárania nájomných zmlúv, súlad obsahu a náležitosti so zákonom, overenie
objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.
Výberovým spôsobom bola uskutočnená kontrola 15 nájomných zmlúv o nájme bytu
v bytovom dome Makov Čierne, v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. Zákon o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, účinný od 01.01.2011.
Obec Makov zabezpečuje správu bytového domu, prenajímanie bytov, určovanie výšky
nájomného a rieši všetky právne vzťahy vyplývajúce z nájmu bytov podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka. V obci Makov v zmysle § 4 odst. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní je potrebné vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania
nájomných bytov. Toto všeobecne záväzné nariadenie by malo upraviť podmienky evidencie
žiadostí, podávanie žiadosti, prideľovanie bytov, kritéria na pridelenie bytu prípadne finančné
zábezpeky na nájom bytu.
Kontrolou nájomných zmlúv boli zistené malé nesúlady, ktoré treba odstrániť.
Písomná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac február 2013 tvorí prílohu
zápisnice.
DISKUSIA K BODU PROGRAMU:
Ing. Marián Masnica, starosta obce – čo sa týka zmluvy o prenájme nebytových priestorov
medzi Obcou Makov a Slovak Telekom a.s., starosta obce konštatuje, že Obec Makov si
povinnosti nezanedbala, pohľadávky voči Slovak Telekom, a.s. obec vymáhala, v súčasnosti
sa prerába nájomná zmluva.
Ohľadom nedoplatkov na nájomnom a službách pri nájomnej zmluve na byt Kataríny
Murčovej a manžela Karola, tieto boli uhradené v priebehu kontroly, okrem poplatku
z omeškania za roky 2011 a 2012, ktorý bude vystavený pri ročnom zúčtovaní za rok 2012.
Pohľadávky voči manželom Murčovcom boli takisto vymáhané, dokonca im Obec Makov
vypovedala zmluvu a požiadala o vypratanie bytu.
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – žiada od p. hlavnej kontrolórky stanovisko k zúčtovaniu
dotácií jednotlivých organizácií za rok 2012.
(p. Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce – Ing. Irena Valičková, účtovníčka
a rozpočtárka obce predložila ešte na
predošlom zasadnutí OZ stanovisko, v akom
termíne boli dotácie vyúčtované. Jednotlivo sa
to bude ešte kontrolovať pri spracovaní
záverečného účtu obce (do 30.06.2013),
potom k tomuto stanovisko predloží. Ak by
zúčtovanie nebolo v súlade s predpismi,
dotáciu bude musieť organizácia vrátiť. )
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3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
berie na vedomi e
správu hlavnej kontrolórky Obce Makov, p. Eleny Trebulovej, o výsledkoch kontrolnej
činnosti za mesiac február 2013.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
13. 6FKYiOHQLHSUtVHGLDFHKRQD2NUHVQRPV~GHY ýDGFLQDIXQNþQpREGRELH± 2017
Listom č. Spr245/13 zo dňa 07.02.2013 Obec Makov Okresný súd v Čadci informoval, že dňa
31.12.2013 končí funkčné obdobie prísediacich, ktorí boli do tejto funkcie zvolení obecným
(mestským) zastupiteľstvom.
V záujme zabezpečenia funkčnosti súdu požiadal Okresný súd v Čadci , aby podľa § 140 ods.
1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Obec Makov zabezpečila voľbu kandidátov do funkcie prísediaceho na funkčné obdobie 4
rokov.
Kandidátov do funkcie prísediaceho navrhujú starostovia obcí a primátori miest a volí ich
obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie
o zvolení.
Celkovo má obecné zastupiteľstvo zvoliť 1 prísediaceho.
Pred uskutočnením voľby však treba na Okresný súd v Čadci zaslať žiadosť, vrátane príloh
(dotazník prísediaceho, súhlas prísediaceho) na vyjadrenie sa k navrhovaným kandidátom
predsedom súdu.
V predchádzajúcom funkčnom období podľa uznesenia OZ č. 130/2009 zo dňa 26.05.2009
bola do funkcie prísediaceho na Okresnom súde v Čadci zvolená p. Anna Kubincová, bytom
Makov 298.
Starosta obce, Ing. Marián Masnica, ako kandidátku na uvedenú funkciu navrhuje p. Annu
Kubincovú, bytom Makov č. 298, 023 56 Makov.
Uvedený návrh starosta obce prejednal s p. Annou Kubincovou, ktorá s uvedeným návrhom
súhlasí.
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3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ n a v r h u j e
pre voľbu prísediaceho na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie v rokoch 2014 – 2017
p. Annu Kubincovú, bytom Makov č. 298, 023 56 Makov.
%äL a d a
starostu obce, Ing. Mariána Masnicu, zaslať na príslušný okresný súd žiadosť, vrátane
potrebných príloh, k vyjadreniu sa k navrhovanej kandidátke do funkcie prísediaceho
predsedom Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie v rokoch 2014 – 2017.

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERORSULMDWp
14. Diskusia
p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – na predošlom OZ žiadal o pomoc pri vybavovaní sociálnej
dotácie z ÚPSVaR pre p. Annu Pavelkovú, bytom Makov – Potok 2. Zaujíma sa, aké kroky
v tomto zo strany obce podnikli a v akom štádiu je pomoc. Zároveň navrhuje, aby sa
menovanej poskytla z obce dotácia na rekonštrukciu bezbariérového domu, resp. na iné
sociálne služby vo výške 300 €.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – dotácia z ÚPSVaR im poskytnutá nebola z dôvodu
nedodržania postupnosti krokov pri vybavovaní.
Dotácia môže byť poskytnutá na prispôsobenie kúpeľne
na bezbariérové účely a nie na výstavbu novej kúpelne,
žiadosť bola zamietnutá. Syna p. Pavelkovej
informovali aj o možnosti poskytnutia dotácie na
rekonštrukciu prahov (bezbariérový byt) a ponúkli im
tento proces papierovo zabezpečiť + potrebný
nakreslený projekt rekonštrukcie im navrhuje uhradiť
z obecných peňazí + schváliť určitú čiastku na sociálne
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pomôcky.)
(Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce – p. Pavelková si podala žiadosť na
ÚPSVaR o dotáciu na kúpeľňu, predbehli však
legislatívu – najskôr vybudovali kúpeľňu a potom
podávali žiadosť, bez fotodokumentácie, z toho dôvodu
im žiadosť bola zamietnutá.
Mohlo by sa im ešte pomôcť pri vybavovaní dotácie
o bezbariérový prístup v dome (prahy, podlahy). Musí sa
však dodržať zákon – musia najskôr podať žiadosť
s fotodokumentáciou súčasného stavu, s nakresleným
projektom a až potom začať rekonštruovať. Každopádne
im budú zo strany obce nápomocní.)
(Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – v obci je veľmi veľa ľudí, ktorí takisto potrebujú
pomoc. Ak v rozpočte obce nie sú vyčerpávané
prostriedky vyčlenené pre sociálne účely, treba takýmto
chorým občanom pomáhať a poskytnúť im dotáciu. Ak aj
nevieme o takýchto prípadoch, môže sa dávať výzva, že
si občania môžu podať žiadosť o sociálnu výpomoc, tie
potom prehodnotíme a určíme výšku podpory.)
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – súhlasí s pomocou pre p. Annu Pavelkovú,
avšak v súlade s predpismi)
Ďalej p. Jozef Pavlík navrhuje znížiť minimálnu cenu za odpredaj hasičskej zbrojnice súp. č.
247, nakoľko doposiaľ o túto nehnuteľnosť nikto neprejavil záujem.
p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ – v osade Obracané u RD Jozefa Papíka nie je upravená
cesta po budovaní vodovodu, žiadajú to upraviť, nakoľko sa im do dvora tlačí voda.
Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – od občanov počula, že v budove OÚ na poschodí sú na
nástenke verejne prístupné žiadosti občanov s ich osobnými dôvodmi, nemyslí si, že je to
vhodné verejne zverejňovať.
Ing. Marián Masnica, starosta obce – od p. Veroniky Pavlíkovej zo starej cesty požiadali
o výrub stromov – jaseňov. Tieto jasene sú krajinotvorné stromy , treba preto vydať
rozhodnutie o výrube. Podkladom rozhodnutia je aj stanovisko CHKO Kysuce, ktoré však
s výrubom nesúhlasí. Z toho dôvodu Obec Makov by mala rešpektovať stanovisko Správy
CHKO Kysuce. Môže však vydať súhlasné rozhodnutie, vzhľadom na verejné ohrozenie
(miestna komunikácia, RD rodiny Olšovskej, 1 strom je zasiahnutý bleskom, čiastočné
poškodenie stromov), ak poslanci OZ schvália stromy zrezať, vydá rozhodnutie o výrube.
(Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – ak nebude možné stromy vyrúbať, treba
ich aspoň ošetriť, aby to tam nebolo nebezpečné)
(Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ – naozaj treba zvážiť riziko ohrozenia a zrezať aspoň
padajúce konáre. Ak by bola možnosť, navrhuje dať
stromy posúdiť z hľadiska bezpečnosti a na základe
stanoviska rozhodnúť.)
(p. Jozef Pavlík, poslanec OZ – prikláňa sa k návrhu z dôvodu bezpečnosti stromy zrezať.
Ak by však nebolo možné vydať rozhodnutie o výrube,
stromy navrhuje ošetriť na náklady obce.)
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Ing. Alena Šupčíková, zástupkyňa starostu obce – stáva sa jej, že na obecnej webovej stránke
nie sú dobre čitateľné zápisnice, je zlé rozloženie viet. Treba to dať niekomu upraviť , aby
s tým nebol problém.
Kvôli kontrole žiada predložiť čísla zákonov, ktorými sa riadi obec pri vypracovaní
nájomných zmlúv na byty v časti Čierne 17.
Navrhuje prejsť po celej obci a skontrolovať verejné osvetlenia. Zisťuje, že niekde sú počty
svietidiel predimenzované, niekde naopak je ich menej, ako by bolo potrebné, každopádne
treba zistiť účelnosť svietidiel.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – súhlasí, že svietidlá v obci možno nie sú rovnako
rozložené, nakoľko boli budované v rozličnom období
a rôznym spôsobom, verejné osvetlenie však musí
spĺňať podmienky bezpečnosti.)
p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ – opätovne žiada na križovatke v časti Kopanice nad
Uríkom umiestniť smerovú tabuľu, že sú tam na predaj pozemky.
(Ing. Marián Masnica, starosta obce – tabuľa bude osadená)
3RSUHURNRYDQtREHFQp]DVWXSLWHĐVWYRSULVW~SLORN hlasovaniu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
A/ s ch v a ĐXMH
jednorázovú sociálnu dávku na bezbariérové úpravy kúpeľne pre p. Annu Pavelkovú, bytom
Makov – Potok č. 2 vo výške 300 €.
+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG$ERORSULMDWp
Ďalšie hlasovanie:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
B/ s ~KOD Vt
s výrubom stromov – jaseňov medzi RD p. Veroniky Pavlíkovej súp.č. 224 a RD p.
Olšovského súp. č. 263 na starej ceste z dôvodu bezpečnosti.

+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY

Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG%ERORSULMDWp
Ďalšie hlasovanie:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Makove
C/ s ch v a ĐX j e
minimálnu cenu vo výške 17 000 € za odpredaj prebytočného majetku obce Makov :
- parcelu CKN 328/1 o výmere 1121m2 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
-stavbu súpisné číslo 247 – Požiarna zbrojnica , postavenú na parcele CKN 328/1
v katastrálnom území Makov, zapísanú na LV 1070, vedeného Správou katastra Čadca
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov,
nakoľko sa doposiaľ v rámci obchodnej verejnej súťaže neprihlásil žiaden záujemca.
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+ODVRYDQLHMHGQRWOLYêFKSRVODQFRY
Za

:

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

Proti :

nikto

Zdržal (a) sa hlasovania :

nikto

1iYUKX]QHVHQLDEROVFKYiOHQê± X]QHVHQLHþERG&ERORSULMDWp
15. 1iYUKQDX]QHVHQLH
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 SRGþtVORP±53/2013.
Za každým uznesením poslanci OZ hlasovali, hlasovanie tvorí súčasť zápisnice.
16. =iYHU
Na základe Štatútu Obce Makov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny pri ukončení zasadnutia OZ).
Starosta obce Ing. Marián Masnica poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Makove ukončil o 12.00 hod.

Ing. Marián Masnica
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Pavlík

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

Martin Pavlík

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Iveta Brezinová
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