ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 7. decembra 2017

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Mgr. Lelkeš, JUDr. Masník
Neospravedlnený: 0
Program:
1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2.

Kontrola uznesení

3.

VZN obce Majcichov o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2018 - návrh

4.

VZN obce Majcichov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - návrh

5.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Majcichov na roky 20182020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

6. Rozpočet obce Majcichov na roky 2018-2020 - návrh
7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2018

8.

Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Cuninka

9.

Plán riadnych zasadnutí OZ v Majcichove na rok 2018

10.

Pošta – rôzne

11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove otvoril a ďalej viedol starosta obce Ing. Tibor
Marek. Oznámil, že OZ bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci (19:20
prítomní 8) obecného zastupiteľstva teda zasadanie OZ je v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Ing. Branislav Šturdík
a Ing. Tomáš Sabo
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Hlasovanie: Za: všetci (7)
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Mgr. Vladimír Žák
Hlasovanie: Za: všetci (7)

2.

Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 9.11.2017. Kontrolu viedla hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová.
Spoločne s prítomnými skonštatovali, že:
-

3.

Uznesenie č. 42/2017 - splnené
Uznesenie č. 43/2017 - splnené - trvalé
Uznesenie č. 44/2017 - splnené
Uznesenie č. 45/2017 - splnené
Uznesenie č. 46/2017 – splnené
Uznesenie č. 47/2017 – splnené
Uznesenie č. 48/2017 – trvalé
Uznesenie č. 49/2017 – trvá
Uznesenie č. 50/2017 – splnené
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov o podrobnostiach financovania a určení
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti o
obce Majcichov na rok 2018 - NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN,
ktorého predmetom je určenie podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku finančných prostriedkov v rámci svojich originálnych
kompetencií na mzdy, prevádzku materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
Daný návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke po dobu 15 dní. Po odsúhlasení
prijatím uznesenia nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

2

4.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH

Tak ako každý rok, poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2018 so zmenami uvedenými v dôvodovej správe. Návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli a aj na webovom sídle obce po dobu 15 dní. Po schválení následne k nemu
bolo prijaté uznesenie.

5.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Majcichov k návrhu viacročného rozpočtu obce
Majcichov na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

V zmysle § 18 f, odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a taktiež v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Obce
Majcichov. Pri prehodnocovaní položiek vlastných príjmov minulých rokov s rozpočtom
a predpokladaným plnením roku 2017 je navrhovaný rozpočet na rok 2018 reálne zostavený.

6. Rozpočet obce Majcichov na roky 2018-2020 - návrh
Návrh viacročného programového rozpočtu obce na roky 2018-2020 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, a taktiež so všeobecne záväznými nariadeniami
Obce Majcichov. Bol zverejnený v obci na úradnej tabuli a taktiež bol k nahliadnutiu na
webovom sídle www.majcichov.sk. Po prerokovaní poslancami bol schválený.
Návrh rozpočtu spoločne so stanoviskom hlavnej kontrolórky boli zverejnené v obci obvyklým
spôsobom v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a tvoria
prílohu tejto zápisnice.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka obce Majcichov k schváleniu. Po
prerokovaní, poslanci prijatím uznesenia schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na 1. pol rok 2018.
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Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2018 tvorí prílohu
tejto zápisnice.

8. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Cuninka
Obec Majcichov zverejnila zámer previesť majetok obce a to časť pozemku, parcelu registra E,
parcela č. 251/101, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 64 063 m² zapísaný na
Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor, katastrálne územia Majcichov v liste vlastníctva č.
1000, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom predmetom predaja bude časť
pozemku o výmere 28 m² na základe GP číslo 17-17/2017, vyhotovenom Geodet Galanta, s.r.o. Z.
Kodálya 1407/7, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 43881866, novovytvorená parcela „C“, parcela č.
251/37 zastavané plochy a nádvoria v susedstve s pozemkom p.č. 67/3, k.ú. Majcichov majiteľom
ktorého sú: Ľubomír Cuninka a Mgr. Slávka Cuninková Feková, Hoste 161, 925 45 Abrahám.
V tomto bode programu poslanci hlasovaní schválili predaj.
9. Plán riadnych zasadnutí OZ v Majcichove na rok 2018
Starosta obce predložil návrh nasledovných termínov riadnych zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Majcichove.
Poslanci po prerokovaní odsúhlasili prijatím uznesenia termíny riadnych zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Majcichove na rok 2018 nasledovne:
15.02.2018 o 18,30 hod.
05.04.2018 o 18,30 hod.
17.05.2018 o 18,30 hod.
28.06.2018 o 19,00 hod.
23.08.2018 o 19,00 hod.
04.10.2018 o 18,30 hod.
08.11.2018 o 18,30 hod.
13.12.2018 o 18,30 hod.

10. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Prevod z rezervného fondu – Poslanci prijatím uznesenia schválili použitie finančných
prostriedkov rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov – rekonštrukcia
miestnych komunikácií.
Rozpočtové opatrenia – Predložené návrhy na rozpočtové opatrenia, v ktorom boli upravené
prekročené položky rozpočtu bol prerokovaný a následne p. Ing. B. Šturdík uviedol návrh na
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uznesenie a starosta obce dal hlasovať. Schválené rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Vstup do združenia -združenie zamerané na odpadové hospodárstvo – starosta informoval o
vyhlásenej výzve na zberné dvory ako aj na techniku spojenú s odpadových hospodárstvom.
Obce z M11 uvažujú s myšlienkou zapojenia sa do nej a o žiadanie drvičky haluzových
a drvičky na stavebný odpad. Po prerokovaní sa poslanci zhodli a dali hlasovať za uznesenie, v ktorom
neodsúhlasili členstvo obce Majcichov v záujmovom združení právnických osôb, ktorého cieľom bude
trvale udržateľné odpadové hospodárstvo.

Stravovanie – starosta obce informoval prítomných o zvýšenom sa záujme o stravovanie
dôchodcov zo školskej jedálni. Následne danú tému prerokovali.
Vianočné trhy 2017 – starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich prípravách na
tohtoročné vianočné trhy v obci. Zároveň ich požiadal o pomoc pri rozkladaní lavíc a stolov.
Vianočný koncert 2017 – starosta obce pozval prítomných poslancov na Vianočný koncert
Základnej umeleckej školy v Majcichove, ktorý sa bude konať 20. decembra 2017 v kultúrnom
dome.

11. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
12. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu počas celého roku 2017,
a poprial prítomným veľa ďalších úspechov v novom roku.

V Majcichove, 11.12.2017
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:








Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenie č. 10/2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2017 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Rozpočet obce Majcichov na roky 2018-2020
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Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Majcichov na roky 2018-2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2018

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Ing. Anton Frolkovič

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

Mgr. Vladimír Žák

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

Ing. Tibor Marek

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