ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2012

__________________________________________________________________
Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Vladimír Remenár, Ing. Marcel Bilčík
Neospravedlnení: -

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Majcichov - návrh
4. VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 - návrh
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –
návrh
6. Návrh rozpočtu obce Majcichov na roky 2013-2015
7. Plán hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
8. Rozpočtové opatrenie – návrh
9. Termíny riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove na rok 2013
6. Pošta - rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. 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 Mgr. Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Ing. Jozef Štefunko
Hlasovanie: Za: všetci

2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 08. novembra 2012. Kontrolu previedla hlavná kontrolórka obce Ing. R.
Hanzelová. Skonštatovala, že
-

Uznesenie č. 37/2012
Uznesenie č. 38/2012
Uznesenie č. 39/2012
Uznesenie č. 40/2012
Uznesenie č. 41/2012
Uznesenie č. 42/2012
Uznesenie č. 43/2012
Uznesenie č. 44/2012
Uznesenie č. 45/2012

-

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
schválené
splnené
splnené

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Majcichov - návrh
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov bol vyvesený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce po dobu 15 dní. Na zasadnutí OZ bol prerokovaný a následne
bolo k nemu prijaté uznesenie č. 46/2012.
Návrh poslancov OZ a starostu o prispievanie obcí ( Opoj, Vlčkovce) na prevádzku
a mzdy na deti v Školskom klube detí pri Základnej škole J. Palárika v Majcichove, ktoré
majú trvalý pobyt v obci Opoj a Vlčkovce. Tento návrh bude opätovne prerokovaný.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Majcichov tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2012 o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2013 - návrh
V predloženom pracovnom návrhu VZN o dani z nehnuteľností na rok 2013 sú v textovej
časti nepatrné zmeny, ktoré sú zakomponované v dôsledku platnosti textov novely
zákona o miestnych daniach k 1.12.2012. Bolo navrhnuté oproti roku 2012 zvýšenie
sadzby dane z pozemkov podľa členenia v zákone o miestnych daniach §6 ods. 1 pís.a) –
orná pôda, chmeľnice vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty a to z 0,30 % na 0,50
%. Všetky ostatné sadzby daní boli navrhnuté oproti roku 2012 zostať bez zmeny.
Ďalej bol upravený text platenia vyrubenej dane v splátkach. Určenie konkrétnych
termínov splátok je vypustené z dôvodu, že novela zákona o dani z nehnuteľností správcu
dane na túto povinnosť splnomocňuje až vo vydanom rozhodnutí o vyrubení dane.
Po prerokovaní bolo k VZN č. 6/2012 prijaté uznesenie č. 47/2012. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Majcichov č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013 tvorí
prílohu tejto zápisnice a je zverejnené na webovej stránke obce Majcichov.

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady– návrh
Predložený návrh bol vypracovaný v dôsledku platnosti niekoľkých noviel zákona NR
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení
neskorších predpisov, k ich účinnosti s termínom 1.12.2012. Z uvedeného dôvodu boli
ustanovenia noviel zákona o miestnych daniach zakomponované do textu nového návrhu
VZN, čiže dochádza iba k úprave v textovej časti, oproti VZN platného v roku 2012.
Všetky sadzby miestnych daní v tomto návrhu a poplatku za komunálny odpad sa navrhli
bez zmien, na úrovni roka 2012.
Novela zákona o miestnych daniach aj nový daňový poriadok v novom zdaňovacom
období vážne zasahujú do správy miestnych daní tým, že v roku 2013 platí pre druhy
miestnych daní – dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje povinnosť podávať spoločné daňové priznanie na nových
tlačivách spoločného daňového priznania, resp. čiastkového daňového priznania pri
vzniku daňovej povinnosti čiastkovo novej oproti roku 2012.
Tlačivo nového spoločného priznania je vyvesené na webovej stránke obce.
Pretože došlo k vypusteniu ustanoví v zákone o miestnych daniach ohľadne oznamovacej
povinnosti u dani za psa a platenie dane za psa, je v návrhu VZN vypustená časť vo veci
dane zo psa, ktorá túto skutočnosť upravovala. Novela zákona o miestnych daniach
ustanovuje vyrubenie daní-dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje jedným spoločným rozhodnutím, a to aj v prípadoch,
kedy sa miestna daň platila bez vyrubenia. Týmto postupom zaniká aj povinnosť
daňovníka zaplatiť napr. daň za psa, výherné hracie prístroje do 31. januára
zdaňovacieho obdobia. Zaplatenie týchto daní popr. ich splátky určí správca priamo
v rozhodnutí o ich vyrubení.
V časti Daň za užívanie verejného priestranstva návrhu VZN bol ods. 2/Osobitné
užívanie verejného ...doplnený písmenom d/ - rozkopanie zeleného pásu a voľného
verejného priestranstva hlavne z dôvodov pre pripojenia sietí a iné zásahy do verejnej
zelene.
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Majcichov č. 6/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo prijaté uznesenie.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Návrh rozpočtu obce Majcichov na roky 2013-2015
Poslanci prerokovali predložený návrh rozpočtu. Prítomný pri rokovaní boli aj riaditeľ
ZŠ J. Palárika v Majcichove Mgr. Ľubomír Urbanovič a riaditeľka Materskej školy
Majcichov Mária Kankarová. Následne prijali uznesenie č. 50/2012, ktorým schvaľujú
rozpočet obce Majcichov vrátane programov a podprogramov podľa príloh na rok 2013
a berú na vedomie viacročný rozpočet obce Majcichov na roky 2014 a 2015.
Rozpočet obce Majcichov na roky 2013 -2015 bude vyvesený na webovej stránke obce.

7. Plán hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Hlavná kontrolórka Ing. Hanzelová predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013,
v ktorom uviedla základné úlohy kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle
platných interných smerníc.
Návrh plánu bol vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní a tvorí prílohu tejto
zápisnice. Bolo k nemu prijaté uznesenie č. 51/2012.
Návrh poslancov OZ – kontrola v Školskej jedálni pri ZŠ J. Palárika v Majcichove v II.
polroku 2013.
8. Rozpočtové opatrenie - návrh
Poslanci OZ prerokovali návrh na rozpočtové opatrenie č. 04/2012:
RO č. 04/2012

Rozpočet po úprave

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie príjmové

+ 18 094,00
+ 9 700,00
0,00

858 217,00
9 970,00
32 510,00

SPOLU

+ 27 794,00

900 697,00

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie výdavkové:

+ 18 094,00
+ 9 500,00
0,00

811 107,00
88 390,00
0,00

SPOLU
Rozdiel rozpočtu – prebytok

+ 27 594,00

899 497,00
1 200,00

Následne k nemu prijali uznesenie č. 52/2012. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 tvorí
prílohu zápisnice.
8. Termíny riadny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
Starosta obce Majcichov predložil návrh na termíny riadnych zasadnutí OZ na rok 2013,
ktorý poslanci následne odsúhlasili a prijali k nemu uznesenie č. 53/2012. Termíny
riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove na rok 2013 sú nasledovne:
14.02.2013 o 18,00 hod.
04.04.2013 o 18,00 hod.
23.05.2013 o 18,00 hod.
27.06.2013 o 18,00 hod.

22.08.2013 o 18,00 hod.
26.09.2013 o 18,00 hod.
19.12.2013 o 18,00 hod.
Budú vyvesené na webovej stránke obce Majcichov a na úradnej tabuli obce Majcichov.

9. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Vianočné trhy 2012 – predseda komisie pre starostlivosť o obyvateľov obce, kultúru
a šport Ing. Juraj Kučera spoločne so starostom obce informovali prítomných
o prípravách a zabezpečení obecnej akcie „Vianočné trhy 2012”. Dňa 07.12.2012 zasadla
komisia, na ktorej boli dohodnuté všetkých náležitosti, porozdeľované úlohy miestnym
organizáciam. Starosta poprosil prítomných poslancov o pomoc na príprave akcie
(výzdoba, stavanie stánkov).
Žiadosť od spoločnosti Orange, Slovensko o umiestnenie základňovej stanice Orange
Slovensko na vodojeme v obci Majcichov - Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo
a navrhuje starostovi odpovedať listom o možnom súhlase, dohodnúť podmienky
v zmluve o možnosti práva reagovať pri umiestnení novej stanice inej spoločnosti
a dohodnúť výšku nájomného.
Správa o výsledkoch kontroly dodržania účelu a hospodárnosti čerpania dotácií
z rozpočtu obce Majcichov v r. 2011 – správu predložila hlavná kontrolórka Ing.
Hanzelová. Výsledky kontroly dodržania účelu a hospodárnosti čerpania príspevkov
z rozpočtu Obce Majcichov v r. 2011 boli rozdelené podľa jednotlivých subjektov.
Niektoré boli bez pripomienok, avšak účel čerpania deklarovaný jednotlivými subjektmi
v žiadosti o poskytnutie príspevku nebol všetkými kontrolovanými subjektmi dodržaný.
V správe sú pripomienky k vyúčtovaniu poskytnutých príspevkov uvedené konkrétne pri
každom kontrolovanom subjekte. Hlavná kontrolórka navrhuje, aby boli jednotlivé
subjekty písomne oboznámené s uvedenými pripomienkami v záujme zvýšenia kvality
vyúčtovania poskytnutých príspevkov v budúcnosti a odporúča, aby bola vypracovaná
príloha k VZN č. 1/2011, ( prípadne nové VZN), v ktorom by bolo podrobne určené
a rozpísané, na aké konkrétne výdavky s ohľadom na charakter činnosti jednotlivých
subjektov možno príspevkov od obce použiť.
Správa o výsledkoch kontroly dodržania účelu a hospodárnosti čerpania dotácií
z rozpočtu obce Majcichov v r. 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Príspevku za rok 2012 - boli predložené zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce Majcichov v roku 2012 od miestnych organizácií a spolkov. Poslanci spoločne so
starostom a ekonómkou prerokovali a následne poslanci prijali uznesenie č. 55/2012,
v ktorom schvaľujú zúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Majcichov v roku
2012 od organizácií.

Bolo prijaté aj uznesenie č. 56/2012 v ktorom OZ žiada Slovenský zväz záhradkárov ZO
Majcichov o doplnenie zúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Majcichov v roku
2012, v termíne do 19.12.2012, nakoľko predložené doklady (účtenky, faktúry) čiastočne
spĺňali účel použitia prostriedkov.
Stromy na cintoríne – Starosta obce informoval prítomných o podaných ústnych
námietkach niektorých občanov na opadávanie listov a suchých konárikov na hroby na
cintoríne.
MUDr. Žák – podal ústnu správu o zasadaní Školskej rady pri ZŠ J. Palárika
v Majcichove. Návrh na ocenenie úspešných žiakov, učiteľov.
Návrh na ocenenie zakladateľov Majcichovskej desiatky – návrh na ocenenie všetkých
zakladateľov. Bude dodaný písomný návrh.
10. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu
tejto zápisnice.
11. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, informoval o termíne najbližšieho
stretnutia, pripomenul termíny pripravovanej akcie Vianočných trhov 2012 a ukončil
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 14.12.2012
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:













Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rozpočtové opatrenie č. 4/2012
Rozpočet na roky 2013-2015
Zámery a ciele programového rozpočtu – výdavky
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Majcichov na roky 2013-2015
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na I. polrok 2013
Správa o výsledkoch kontroly dodržania účelu a hospodárnosti čerpania dotácií z rozpočtu obce Majcichov
v roku 2011

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič, v.r.
Ing. Jozef Štefunko, v.r.

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek, v.r.

