ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 04. novembra 2021

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Bogárová
Neospravedlnený: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.09.2021
Kontrola plnenia rozpočtu k 30.09.2021 – stanovisko hlavnej kontrolórky
Rozpočtové opatrenia - návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 03/2021 O pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov - návrh
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 8 poslanci (od
18:45 hod. 9 poslanci – prítomný aj JUDr. L. Masník) obecného zastupiteľstva teda
zasadanie OZ je v zmysle § 12 odst. 7 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. Anton Frolkovič
Hlasovanie: Za: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková,
JUDr. Masník Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Pavol Karel a Ing. Alena Mareková
Hlasovanie: Za: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková,
JUDr. Masník Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
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2.

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 23.09.2021. Kontrolu viedla hlavná kontrolórka Ing. Rozália Hanzelová.
Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 26/2021 Uznesenie č. 27/2021 Uznesenie č. 28/2021 Uznesenie č. 29/2021 -

splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
trvalé uznesenie

3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.09.2021
Predložené plnenie rozpočtu Obce Majcichov za 1. – 9. 2021 a správa hlavnej kontrolórky boli
prerokované prítomnými poslancami.
Plnenie rozpočtu obce Majcichov za 1. – 9. 2021 bolo vzaté na vedomie prijatím uznesenia
a tvorí prílohu tejto zápisnice.
4.

Kontrola plnenia rozpočtu k 30.09.2021 – stanovisko hlavnej kontrolórky

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov za 1. – 9. 2021, v ktorej analyzuje plnenie príjmov rozpočtu obce, plnenie výdavkov
rozpočtu obce, plnenie rozpočtu materskej školy a plnenie rozpočtu základnej školy.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov za 1. – 9. 2021 predložená hlavnou kontrolórkou obce
bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

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

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 03/2021 O pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov - návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 03/2021 O pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Majcichov – návrh bol zverejnený na úradnej tabule obce Majcichov
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a na webovom sídle obce k pripomienkovaniu. Obec Majcichov zaevidovala došlé pripomienky, ktoré
poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutí prerokovali.
1. Doplnenie v § 7 ods. ( 2 ) Sankcie – V prípade porušenia VZN môže obec Majcichov
prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6 638,00 EUR ¹²
Hlasovanie: Za: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Doplnenie v § 6 ods. ( 5 ) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v zmysle tohto článku nie je
prípustné v exteriérových sedeniach.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr.. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. V § 6 ods. ( 4 ) zmena textu : Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej
– zavretej spoločenskej akcie hlási prevádzkovateľ prevádzkarne Obecnému úradu v Majcichove
najneskôr „dva“ sa mení text na „päť“ pracovných dní pred konaním akcie.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. V § 5 odst. (7) zmena textu: Počas Hodkových slávností (v dňoch piatok, sobota, nedeľa) je
prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce Majcichov určená časom
„v rozpätí od 06:00 h do 02:00 h “ sa mení text na „v rozpätí od 06:00 h do 03:00 h“.
Hlasovanie: Za: 3 poslanci (Karel, PhDr. Lelkeš, Zaťko)
Proti: 3 poslanci (Ing. Frolkovič, Ing. Šturdík, Mgr. Žák)
Zdržal sa: 2 poslanci (Ing. Mareková, JUDr. Masník)
5. V § 3 odst. ( 8 ) doplnenie zákazu používania reprodukovanej hudby v externej časti prevádzkarne.
Tento zákaz sa nevzťahuje na živú hudbu.
Hlasovanie: Za: 2 poslanci ( Ing. Frolkovič, Ing. Šturdík)
Proti: 5 poslancov ( Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková, Zaťko, Mgr. Žák )
Zdržal sa: 1 poslanec (JUDr. Masník)
6. Návrh zmeniť ustanovenie – ak sa preukáže opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších
prípustných hodnôt, prevádzkovateľ nesmie pokračovať v prevádzke zdroja hluku až do doby vykonania
technických, organizačných a ďalších opatrení, ktoré zabezpečia, aby hluk z prevádzkarne neprekračoval
prístupné hodnoty a vykonania nového merania hluku, ktoré musí preukázať účinnosť vykonaných
opatrení.
Hlasovanie: Za: 0
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Proti: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr.. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Zdržal sa: 0
7. Návrh upraviť §3 ods. 8 o pôvodnú definíciu zvlášť rušivého hluku v zmysle § 2 písm. w) vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky čl 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
(w) „...zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka (napríklad výrazné
rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové
impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín.“
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 8 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, PhDr.. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
Zdržal sa: 0
Po zapracovaní pripomienok bolo následne prijaté uznesenie, v ktorom sa schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2021 O pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na
území obce Majcichov s pripomienkami.
7. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Majcichov – Obecné
zastupiteľstvo v Majcichove schválilo prijatím uznesenia predĺženie platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Majcichov na obdobie 2015 – 2020, schváleného dňa 11.02.2016, na obdobie
do schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Majcichov na roky 2021 –
2027, najneskôr však do 31.12.2022.
Schválenie spolufinancovania – v tomto bode programu prítomní poslanci hlasovaním schválili
spolufinancovanie projektu "Udržiavacie práce a modernizácia kultúrnych zariadení obce Majcichov" v
rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy: PODPORA UDRŽATEĽNOSTI A
ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 vyhlásenej
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný
regionálny operačný program, vo výške 5% oprávnených nákladov, t.j. max. 10 000 EUR z celkových
max. 200 000 EUR.
Sýkorka, nezisková organizácia, Trenčín – Žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022
o poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľskej služby – terénna forma bola prerokovaná a následne
k nej bolo prijaté uznesenie.
Hala na zbernom dvore – Starosta spoločne s poslancami prerokovali situáciu ohľadne
rozostavanej haly na zbernom dvore. Obec naďalej trvá na odstránení čiernej stavby. Poslanci odporučili
starostovi obce navrhnúť majiteľovi rozostavanej haly odkúpenie pozemku pod halou za cenu 7 Eur/m2
do vlastníctva obce.
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Rekonštrukcia pamätnej izby J. Palárika v Majcichove – návrh na rekonštrukciu bol prerokovaný
a bude zapracovaný do návrhu do rozpočtu na rok 2022.
Investičný zámer „ Pod Kostolom“ – starosta obce informoval prítomných o došlom liste p.
Lančaričovej. Po prerokovaní, poslanci odporúčajú starostovi odpovedať listom, že obec
Majcichov si naďalej stojí za svojim stanoviskom, ktoré je v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Žiadosti o zaradenie nákladov do rozpočtu obce Majcichov na rok 2022 – Slovenský zväz
záhradkárov predložil svoje žiadosti na zaradenie nákladov do nového rozpočtu obce na rok 2022 a to
hlavne na vykonanie úprav priestoru za kultúrnym domom, dokončenie chodníka za kultúrnym
domom, demontáž nefunkčnej vetracej šachty a výbavu do miestnosti využívanú záhradkármi.
Majcichovská desiatka 2022 – v tomto bode programu bol prijatím uznesenia schválený termín
Majcichovskej desiatky na rok 2022.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 – Starosta obce požiadal prítomných o predloženie návrhov a priorít
do nového rozpočtu obce Majcichov. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditelia škôl, ktorí prezentovali
svoje návrhy a pripomienky do nového rozpočtu. Starosta obce prezentoval aj požiadavku na
vybudovanie nového zábradlia na chodníku pri hlavnej ceste smerom na obec Hoste. Poslanec p. Ing.
Šturdík uviedol návrh na výsadbu parku a rekonštrukciu oplotenia v areály zdravotného strediska.
Poslankyňa Ing. Mareková súhlasila tiež s obnovou parku na zdravotnom stredisku a zároveň realizáciu
rekonštrukcie chodníkov v obci. Nový návrh rozpočtu bude predložený na poslednom riadnom
zasadnutí v tomto roku.

8. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, pripomenul termín najbližšieho riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva (14/12/2021) a ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 04.11.2021

Zapísala: Marianna Paráková
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Prílohy:








Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.09.2021
Kontrola plnenia rozpočtu za 1. – 9. 2021 – stanovisko hlavnej kontrolórky
Rozpočtové opatrenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 03/2021 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Majcichov

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Pavol Karel

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

Ing. Alena Mareková

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

Ing. Tibor Marek

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