ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 28. augusta 2013

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: hlavná kontrolórka, Ing. Bilčík, Ing. Frolkovič, Mgr. Sedlák
Neospravedlnení: -

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Voľba predsedu komisie pre ekonomiku, rozvoj a kontrolu
Monitorovacia správa programového rozpočtu obce k 30.06.2013
Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2013
Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.06.2013
Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013
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, Mgr.
Ladislav Masník
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Jozef Štefunko a Vladimír Remenár
Hlasovanie: Za: všetci
2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27. júna 2013. Kontrolu previedol starosta obce Majcichov Ing. Tibor Marek. Skonštatoval, že
- Uznesenie č. 21/2013 - splnené
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-

-

Uznesenie č. 22/2013 - v plnení – informovať listom majiteľov pozemkov a rodinných
domov v dotknutej lokalite o možnosti dostavby chodníku pri hlavnej ceste na Sv. Jáni
spojenú s potrebou vysporiadania majetkových vzťahov na projektovanej trase.
Uznesenie č. 23/2013 - splnené
Uznesenie č. 24/2013 - splnené ( Dňa 8.7.2013 bol prijatý list o ukončení Zmluvy
o nájme nehnuteľnosti na parc. č. 1862/1, vedenú na LV č. 1000 vo výmere 2 153 m² za
účelom výstavby nájomného bytového domu s príslušenstvom od nájomcu V.V.
BUILDING s.r.o, Trnava

3. Voľba predsedu komisie pre ekonomiku, rozvoj a kontrolu
Návrh na predsedu komisie pre ekonomiku, rozvoj a kontrolu bol Mgr. L. Masník, ktorý
súhlasil a zvolený prijatím uznesenia.
4. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce k 30.06.2013
Rozpočet obce Majcichov na rok 2013 bol vypracovaný vo forme programového rozpočtu.
Skladá sa z 13 programov a 31 podprogramov. Ku každému programu a podprogramu sú
priradené aj zámery s konkrétnym číselným vyjadrením, ktoré sa majú realizovaním
jednotlivých programov a podprogramov docieliť.
Monitorovacia správa programového rozpočtu obce k 30.6. 2013 tvorí prílohu tejto
zápisnice a poslanci OZ prijatím uznesenia schválili.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu
k 30.6.2013
Hlavná kontrolórka Ing. R. Hanzelová vo svojom stanovisku uvádza, ktoré zámery
v programoch a podprogramoch sú už splnené, príp. prekročené, a ktoré vykazujú primerané
plnenie zodpovedajúce polročnému obdobiu.
Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe k programovému rozpočtu obce
Majcichov za 1. polrok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013. Plnenie rozpočtu
bolo zhodnotené aj hlavnou kontrolórkou obce, a spolu so správou HK tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Starosta obce informoval prítomných o podprograme „ Zberný dvor”, ktorý má zatiaľ
nulové plnenie, o vybudovaní zberného dvoru, kde budú uložené veľkokapacitné kontajnery
na základný stavebný odpad, trávu a haluzoviny. Občania obce budú informovaní.
Ďalej poslanci OZ na základe plnenia rozpočtu Základnej školy J. Palárika v Majcichove
žiadajú riaditeľa ZŠ o predloženie vyúčtovania použitia zostatku prostriedkov zo štátneho
rozpočtu z roku 2012 určených pre ZŠ, ktoré boli do konca marca vyčerpané v sume 11 699
€, tak ako to určuje zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v § 8,
2

odst. 5., a prijatím uznesenia o predloženie návrhu rozpočtového opatrenia vychádzajúce
z plnenia rozpočtu roku 2013.
7. Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013
Hlavná kontrolórka vo svojom návrhu predložila základné úlohy na II. polrok 2013:
- Kontrola plnenia uznesení OZ Obce Majcichov za II. polrok 2013 i predchádzajúce
obdobia
- Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2013
- Odborné stanovisko k monitorovacej správe za 1. polrok 2013
- Kontrola pokladničnej hotovosti a hospodárenia s hotovostnými peňažnými
prostriedkami na OcÚ v Majcichove (štvrťročne)
- Kontrola plnenia rozpočtu za 1. – 9./2013
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Majcichov na rok 20132015 v zmysle § 18 f, odst. 1 písm.c) zákona NR SR č. 369/1990 v znení neskorších
predpisov
- Kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010
- Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Majcichov na I. polrok 2014 v zmysle
§ 18 f odst. 1 písm. b)
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení Obce Majcichov a interných
predpisov Obce Majcichov v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní, predložený
OZ a prijatím uznesenia schválený.
Predložený návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Kúpna zmluva s p. Lančaričovou a p. Vincúrovou – starosta obce predložil prítomným návrh na
kúpnu zmluvu ohľadom kúpy pozemku v lokalite pri ihrisku vo vlastníctve p. Lančaričovej a p.
Vincúrovej do výlučného vlastníctva obce Majcichov. Po prerokovaní bola zmluva odsúhlasená
prijatím uznesenia.
Žiadosť o finančnú výpomoc v zložitej životnej situácie – dňa 26.8.2013 bola prijatá na OcÚ
Majcichov žiadosť od p. L. Šipošovej o finančnú výpomoc na vybavenie dokladov v spojitosti
s úmrtím a dedičským konaním po nebohom manželovi na Ukrajine ( vycestovanie, preklad
dokladov, správne poplatky a legalizácie). Jej žiadosť bola prerokovaná, sa poslanci rozhodli jej
odpovedať listom o doloženie dokladov doposiaľ vynaložených výdavkov.
Žiadosť o finančnú výpomoc v zložitej životnej situácie – dňa 28.8.2013 bola prijatá na OcÚ
Majcichov žiadosť od p. V. Pilovej o finančný príspevok pre jej maloleté deti na školské pomôcky
a potreby do školy. Po prerokovaní sa poslanci rozhodli schváliť prijatím uznesenia finančný
príspevok na zakúpenie školských zošitov pre jej deti, ktoré od 1.9. 2013 nastúpia do základnej
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školy na povinnú školskú dochádzku v škol. roku 2013/14 do max. výšky 75,00 Eur, ktoré zakúpi
škola.
Návrh p. Krivosudského o zrealizovanie projektu: Bezpečná obytná zóna: Sv. Ján/Majcichov – dňa
27.8.2013 bola prijatá na OcÚ žiadosť o zrealizovanie projektu na zvýšenie bezpečnosti na cestách
v časti obce Sv. Ján. Po prerokovaní sa poslanci OZ zhodli to prerokovať a zaslať na posúdenie
dopravnému inšpektorátu.
Vybudovanie „ Slovenskej izby” – po zvážení všetkých možností sa poslanci OZ zhodli za
umiestnenie „ Slovenskej izby” do miestnosti bývalej knižnici v Kultúrnom dome v Majcichove.
Knižnica bude premiestnená do zrekonštruovanej miestnosti v bývalej kolkárne na nádvorí OcÚ.
Sťažnosť a podnet na prešetrenie – na zasadnutí bol prerokovaný susedský spor ohľadne
presahovania konárov stromov a kríkov na susedný pozemok.
Vypracovanie urbanistickej štúdie IBV lokality „Pod kostolom” – poslanci OZ dostali návrh so
zadaním na vypracovanie urbanistickej štúdie IBV pri ihrisku predloženú objednávateľom p. J.
Lančaričom a spol.. Po prerokovaní, prijatím uznesenia odsúhlasili.
Rigol pri hlavnej ceste pri cintoríne – nakoľko vznikla mimoriadna udalosť – zaplavený úsek
hlavnej cesty pri cintoríne z dôsledku prívalu silného a intenzívneho dažďa je nutné
prekonzultovanie tejto udalosti so Správou ciest v Trnave a zabezpečiť odtok vody z cesty.
Posedenie dôchodcov – každoročné posedenie občanov nad 70 rokov sa bude konať 13. októbra
2013 v KD so začiatkom o 15,00 hod. V programe vystúpia deti MŠ a ZŠ, Folklórny súbor
Rozmarín, obsluhu zabezpečia poslanci OZ a členovia komisie pre starostlivosť o obyvateľov ,
kultúru a šport. Prizvaní budú aj Vdp. Popelka a MUDr. Bažányová.
Spievankovo – koncert pre deti – 24.9.2013 o 16,00 hodine v KD Majcichov – starosta obce
poprosil prítomných poslancov o pomoc pri realizácií koncertu, nakoľko sa očakáva veľká účasť.
9. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, informoval o termíne najbližšieho stretnutia
a ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 29.08.2013
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:
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Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Majcichov k 30.6.2013
Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2013
Plnenie rozpočtu obce Majcichov za I. polrok 2013
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov za I. polrok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na II. polrok 2013

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Štefunko, v.r.
Vladimír Remenár, v.r.

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek, v.r.
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