ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: HK – Ing. Rozália Hanzelová, , Mgr. Miloš Lelkeš, Mgr. Vladimír Žák
Neospravedlnený: Mgr. Zuzana Čapuchová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2017 - prerokovanie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2017
Rozpočtové opatrenie – návrh
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok 2018
Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Melkner Adámková
Pošta – rôzne
Návrh na uznesenie
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, 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 JUDr.
Ladislav Masník
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Ing. Tomáš Sabo
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení
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Kontrolované bolo plnenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 17. mája 2018. Kontrolu viedol pán poslanec Ing. Branislav Šturdík. Skonštatoval,
že:
-

Uznesenie č. 23/2018- splnené uznesenie
Uznesenie č. 24/2018 - splnené uznesenie - zapracované
Uznesenie č. 25/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 26/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 27/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 28/2018- splnené uznesenie
Uznesenie č. 29/2018- splnené uznesenie
Uznesenie č. 30/2018- splnené uznesenie

3. Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2017 - prerokovanie
V tomto bode programu bol prerokovaný a zhodnotený návrh záverečného účtu Obce
Majcichov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke
obce dňa 11.6.2018 k nahliadnutiu. Po prerokovaní bol schválený prijatím uznesenia č. 31/2018.
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2017

Hlavná kontrolórka pripravila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce
Majcichov za rok 2017, kde vo svojom závere uvádza, že návrh bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona, ktoré poslanci dostali
k prerokovaniu.
Návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a charakterizuje
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2017.
V zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča vo svojom stanovisku Obecnému zastupiteľstvu Obce Majcichov uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2016 výrokom: „ celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad“.

5. Rozpočtové opatrenia - návrh
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Predložený návrh na rozpočtové opatrenie, v ktorom boli upravené prekročené položky
rozpočtu bol prerokovaný a následne k nemu bolo prijaté uznesenie.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok
2018
V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka Obce Majcichov návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Prítomní poslanci daný návrh prerokovali a následne
k nemu prijali uznesenie.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok 2018 je
súčasťou tejto zápisnice.

7. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Melkner Adámková
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove na základe zverejneného zámeru na prenechanie majetku obce
do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
prenájom pozemku parcela registra „ C ”, č. 435/23, druh pozemku záhrady v
celkovej výmere 980 m² zapísaný na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor, katastrálne územie
Majcichov v liste vlastníctva č. 1000 do nájmu Jane Melkner Adámkovej, Rovná 6, 917 01 Trnava.
Prenajímaný pozemok je v susedstve s pozemkom p.č. 435/5, k.ú. Majcichov, majiteľom ktorého
rodina Adámková, Rovná 6, 917 01 Trnava.
Cena nájmu za pozemok je vo výške 9,80 EUR/rok, slovom deväť eur osemdesiat centov, splatná
ročne do 31. januára na daný rok.
Nájom sa uzatvára na 20 rokov, s výpovednou dobou 1 rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prenájom je spojený so zámerom zachovania doterajšieho
užívania tohto pozemku. Pozemok je dlhodobo udržiavaný a využívaný rodinou nájomcu: Jana
Melkner Adámková, Rovná 6, 917 01 Trnava

8. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Starosta obce informoval poslancov o došlom podnete z Okresnej prokurátori Trnava na preverenie
zákonného postupu obce Majcichov vo veci žiadosti na zmenu územného plánu obce, týkajúcich sa
pozemkov rodiny Blažkových.
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Následne prítomní poslanci prerokovali potrebu zmeny územného plánu obce, prípadnú
aktualizáciu. Na záver sa zhodli, že obec nemá záujem zmenu ÚP, ale poslanci navrhli pri
najbližšom riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva opätovne preskúmať schválený ÚP, či nie sú
potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový ÚP. V súvislosti s týmto
bodom, obec zverejní na webovom sídle obce oznam o možnosti podania návrhov občanov k
Územnému plánu obce Majcichov.
J. Holková – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – daná žiadosť bola prerokovaná, a po
prerokovaní sa poslanci zhodli, že by mali záujem odpredať len istú časť daného pozemku.
Poľovnícky revír – prerokované a prijaté uznesenie.
Súťaž vo varení guláša 2018 – starosta oboznámil poslancov s príprava na danú akciu a požiadal ich
o účasť a pomoc pri organizovaní súťaže.

9. Návrh na uznesenie

Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia,
ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
10. Záver

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 8.7.2018
Zapísala: Marianna Paráková
Prílohy:








Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2017
Rozpočtové opatrenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. Polrok 2018

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič

Ing. Tomáš Sabo
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Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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