ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2010
___________________________________________________________________________
Prítomní: starosta obce, poslanci a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Branislav Šturdík, Ing. Rozália Hanzelová
Neospravedlnení: Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh VZN obce Majcichov č. 2/2010, ktorým sa mení VZN obce Majcichov
č. 07/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov
3. Rozpočtové opatrenie č. 03/2010 – návrh
4. Uznesenie
5. Záver
1. Otvorenie
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove previedol
starosta obce – Ing. Jozef Adámek. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, OZ je uznášania schopné. Poslanci hlasovaním schválili program rokovania tak,
ako bol uvedený v pozvánke. Hlasovanie: za – všetci prítomní.
Za členov návrhovej komisie na mimoriadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Mgr.
Ľubomíra Gajdošová a Ing. Vladimír Tibenský. Hlasovanie: za – všetci prítomní.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Milan Kraic a Mgr. Nadežda Mercelová.
Hlasovanie: za – všetci prítomní.

2. Návrh VZN obce Majcichov č. 2/2010, ktorým sa mení VZN obce Majcichov č.
07/2009
V tomto bode zasadnutia bol prerokovaný predložený návrh VZN obce Majcichov č.
2/2010, ktorým sa mení VZN obce Majcichov č. 07/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Majcichov. Uznesením č. 50/2010 obecné zastupiteľstvo súhlasilo s otvorením druhého
oddelenia školskej družiny na obdobie 13.9.2010 – 31.12.2010. Otvorenie tohto oddelenia
ŠKD si do konca roka 2010 vyžiada navýšenie nákladov približne o 520 Eur. Schválený
rozpočet na rok 2010 (ZŠ J. Palárika – originálne kompetencie) nepočítal s touto
skutočnosťou a preto je nutné ho o túto sumu upraviť.
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa pre ŠKD pri ZŠ J.Palárika na rok 2010 je
určená VZN obce Majcichov č. 07/2009 a činí sumu 500,80 Eur. Zapracovaním
vyššieuvedenej zmeny sa pôvodná suma dotácie 500,80 Eur mení na sumu 521,60 Eur
dieťa/rok.
Poslanci predložený návrh po prerokovaní schválili bez pripomienok

3. Rozpočtové opatrenie č. 03/2010 - návrh
Rozpočtovým opatrením č. 3/2010 je upravené navýšenie rozpočtu pre ZŠ J. Palárika
v Majcichove – originálne kompetencie (ŠKD).
Poslanci predložený návrh po prerokovaní schválili bez pripomienok.
4. Uznesenie
Z mimoriadneho zasadnutia OZ bolo navrhnuté a schválené uznesenie, ktoré tvorí
prílohu tejto zápisnice.
5. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť ukončil starosta obce mimoriadne
zasadnutie OZ.
Prílohy:
 Prezenčné listiny prítomných
 Návrh VZN obce Majcichov č.02/2010
 Návrh rozpočtového opatrenia obce Majcichov č. 03/2010
 Uznesenie

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Milan Kraic

v.r.
.........................................

Mgr. Nadežda Mercelová

v.r.
.........................................

Ing. Jozef Adámek

v.r.
..........................................

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2010
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove prijalo na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 22. septembra 2010 nasledovné uznesenia:


uznesenie číslo: 53/2010
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove schvaľuje VZN obce Majcichov č. 2/2010,
ktorým sa mení VZN obce Majcichov č. 07/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Majcichov.
Hlasovanie:



za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 54/2010
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 03/2010.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Majcichov, 22. septembra 2010
Zapísal: Silvia Sasková

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Milan Kraic

v.r.
.........................................

Mgr. Nadežda Mercelová

v.r.
.........................................

Ing. Jozef Adámek

v.r.
..........................................

