ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 15. februára 2018

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Zuzana Čapuchová, Ing. Branislav Šturdík, Ing. Rozália Hanzelová – hlavná
kontrolórka
Neospravedlnený: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2017
Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2018
Rozpočtové opatrenie - NÁVRH
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia dane za užívanie verejného priestranstva
v priebehu 1. polroka 2017 v zmysle § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
7.
Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných
prostriedkov z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym
organizácia a združeniam v roku 2016
8.
Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
9.
Majcichovská desiatka 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 6 poslanci obecného
zastupiteľstva ( od 19:00 hod. prítomný 7 poslanci – JUDr. Masník), 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. Anton Frolkovič a Ing.
Juraj Kučera
Hlasovanie: Za: všetci
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ľudmila Glozmeková a Ing. Tomáš Sabo
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 8.12.2016 a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
28.12.2016. Kontrolu viedol Ing. Juraj Kučera. Skonštatoval, že:
-

Uznesenie č. 51/2017- trvalé uznesenie
Uznesenie č. 52/2017 - trvalé uznesenie
Uznesenie č. 53/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 54/2017 - uznesenie trvá
Uznesenie č. 55/2017 - trvalé uznesenie
Uznesenie č. 56/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 57/2017 – trvalé uznesenie
Uznesenie č. 58/2017 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 59/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 60/2017 - neschválené – neplatné uznesenie
Uznesenie č. 61/2017 - splnené uznesenie

3. Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2017
Poslanci OZ na riadnom zasadnutí spoločne prerokovali aj všetky vyúčtovania dotácií
poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2017 miestnym organizáciám a spolkom. Po prerokovaní
poslanci prijatím uznesenia schválili zúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Majcichov
v roku 2017 od organizácií: OFK Majcichov, PZ DROP Majcichov, Slovenský zväz záhradkárov
ZO 16-31 Majcichov, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Rímsko-katolícka cirkev
farnosť Majcichov a TTC Majcichov.

4. Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2018
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Majcichov č. 01/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, boli prerokované prijaté žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2018. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliadalo predovšetkým na význam realizovaných
činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činnosti a k účelnosti
finančnej dotácie.
Po zhodnotení sa poslanci rozhodli schváliť príspevky prijatím uznesenia nasledovne:
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1. OFK Majcichov – 9 000,00 Eur
Účel použitia dotácie – cestovné, odmeny rozhodcov a delegáti, platba za elektrickú energiu,
výstroj mužstiev, spotrebný materiál, údržba budovy, údržba trávnika, správne poplatky,
administratívne náklady, výmena striedačiek, náklady spojené s 90. výročím futbalu v obci
a prenájom športovísk.
2. Poľovnícke združenie DROP Majcichov – 650,00 Eur
Účel použitia dotácie – nákup krmiva a nákup materiálu na kŕmne zariadenia.
3. Jednota dôchodcov Slovenska – Základná organizácia Majcichov – 250,00 Eur
Účel použitia dotácie – účasť členov – návšteva zaujímavého mesta podľa výberu (cestovné –
autobus, vstupy), návšteva termálneho kúpaliska, účasť členov na turistickom zraze (cestovné
+ vstupné), zájazd za kultúrnymi pamiatkami ( cestovné, vstupné).
4.Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Majcichove – 350,00 Eur
Účel použitia dotácie – ocenenie darcov krvi, deň Červeného kríža a Červeného polkríža,
mesiac úcty k starším a náplň brašní.
5. Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Majcichov – 750,00 Eur
Účel použitia dotácie – doprava a vstupné na výstavu Agrokomplex Nitra (cestovné +
vstupné), výlet Raková ( cestovné +vstupy)
6. Rímsko-katolícka cirkev farnosť Majcichov – 6 000,00 Eur
Účel použitia dotácie : platba za energie pre kostol, kaplnka, fara maximálne 15 %
z výdavkov energií na faru (aktivity detí, mládeže a dospelých v rámci farských priestorov),
aktivity s deťmi, mládežou a dospelými ( cestovné, vstupy, ubytovanie).
7. TTC Majcichov – 3 000,00 Eur
Účel použitia dotácie – úhrada cestovných nákladov, štartovného a nájom za telocvičňu.
8. Folklórny súbor Rozmarín – 400,00 Eur – na reprezentáciu obce.
Schválené rozdelenia príspevkov odsúhlasili prijatím uznesenia.

5. Rozpočtové opatrenie – NÁVRH
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Predložený návrh na rozpočtové opatrenie, v ktorom boli upravené prekročené položky rozpočtu
bol prerokovaný a následne p. Ing. J. Kučera uviedol návrh na uznesenie a starosta obce dal
hlasovať.
Rozpočtové opatrenia č. 11/2017/2016 , č. 12/2017 a č. 13/2017 tvoria prílohu tejto
zápisnice.

6. Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia príjmov dane za užívanie verejného
priestranstva v priebehu 1. polroka 2017 v zmysle § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Majcichov na 1. polrok
2017, bod č. 6, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka
vykonala finančnú kontrolu, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, konkrétne jeho ustanovenia obsiahnuté v §
30-36 týkajúce sa dane za využívanie verejného priestranstva. Zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia príjmov dane za užívanie verejného
priestranstva bola prerokovaná a prijatím uznesenia vzatá na vedomie.
Podrobná správa o výsledku finančnej kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia
verejných prostriedkov z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym
organizáciám a združeniam v roku 2016
Dotácie miestnym organizáciám a združeniam sa každoročne schvaľujú na základe
predložených žiadostí. Prostriedky z rozpočtu Obce Majcichov boli riadne a včas poskytnuté OcÚ
po podpísaní zmlúv. Na základe VZn č. 1/2010 boli jednotlivé subjekty povinné predložiť
vyúčtovanie do 30. novembra 2016, ktorý dodržali. Účel čerpania deklarovaný jednotlivými
subjektami v žiadosti o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce nebol všetkými kontrolovanými
subjektami dodržaný. U dvoch subjektov došlo k zmene účelu. Pripomienky k čerpaniu dotácií
jednotlivými subjektami uviedla hlavná kontrolórka vo svojej správe.
Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných
prostriedkov z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám
a združeniam v roku 2016 bola prijatím uznesenia vzatá na vedomie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
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8.

Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017

Ďalšou témou programu bolo hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2017. Hlavná kontrolórka vo svojom hodnotení vychádzala na základe plánov
kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2017, ktoré boli schválené uznesením OZ č. 61/2016 zo dňa
8.12.2016 a uznesením OZ č. 28/2017 zo dňa 29.06.2017. Vo svojej správe uvádza všetky splnené
úlohy, predložené správy a stanoviská, ktoré boli schválené na zasadnutiach OZ. Po prerokovaní
k nej bolo prijaté uznesenie.
Podrobná správa Hodnotenia plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.

9. Majcichovská desiatka 2018
Starosta obce informoval prítomných o blížiacom sa termíne 28. ročníka cestného behu
Majcichovská desiatka, organizovaným Obcou Majcichov, Základnou školou J. Palárika
v Majcichove, Materskou školou, Slovenským Červeným krížom Majcichov, OFK Majcichov
a Slovenským bežeckým spolkom. Termín Majcichovskej desiatky je 4. marca 2018 ( nedeľa).
Informoval o počiatočných prípravách a prísľube účasti pána V. Remenka,. Pozvaní je aj p.
Ivan Bela aj predseda VÚC p. Viskupič. Štartovné bude 5,00 Eur. Online registrácia bežcov už
prebieha. Poprosil prítomných poslancov o pomoc pri organizácii a o zabezpečenie cien do
tomboly. K Majcichovskej desiatke už zasadala komisia, a to dňa 13.2.2018.

10. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Majcichov za rok 2016 a správa
nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Majcichov za rok 2016 – poslanci
dané správy spoločne s hlavnou kontrolórkou obce prerokovali a následne prijatím uznesenia vzali
na vedomie.
Žiadosť o poskytnutie priestorov pre matky s deťmi – Mgr. V. Černotová a Mgr. M. Bielichová –
žiadajú o poskytnutie miestnosti v kultúrnom dome na založenie tzv. materského centra pre
mamičky na materskej dovolenke. Ing. Frolkovič uviedol návrh odporučiť ich so žiadosťou osloviť
aj riaditeľa základnej školy, nakoľko škola má viac prispôsobené podmienky pre malé deti.
Rekonštrukcia svadobky – starosta obce uviedol návrh o zrekonštruovanie svadobky, ktorá by bola
využívaná občania na menšie oslavy.
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Domov dôchodcov – stacionár – starosta obce uviedol návrh, s ktorým ho oslovili občania
o vybudovanie denného stacionára pre starších občanov. Po prerokovaní sa poslanci zhodli za
návrh, že v blízkej budúcnosti bude o vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov veľký
záujem.
Vybudovanie obecnej miestnosti – starosta obce uviedol myšlienku vybudovať vidiecky dom
v obci. Pre porovnanie uviedol, že v obci Vlčkovce bol minulý rok otvorený vidiecky dom a má
vysokú návštevnosť. Poslancov daný návrh zaujal a dali starostovi za úlohu prezistiť vhodný dom
s pozemkom. Zároveň zistiť formou letákov, internetu – anketa - záujem obyvateľov
o vybudovanie vidieckeho domu.

11. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia,
ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

12. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadanie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 15.2.2018
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:









Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia príjmov dane za užívanie verejného priestranstva v priebehu 1.
polroka 2017 v zmysle § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov
z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám a združeniam v roku 2016
Hodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavne kontrolórky za rok 2017

Overovatelia zápisnice:

Ľudmila Glozmeková
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Ing. Tomáš Sabo

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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