ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2021

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnený: JUDr. Masník, Ing. Hanzelová
Neospravedlnený: Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce
Majcichov č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – NÁVRH
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 05/2021 o podrobnostiach financovania a určení
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok
2022 - NÁVRH
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Majcichov na roky 2022 -2024
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
6. Rozpočet obce Majcichov na roky 2022 - 2024 – NÁVRH
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2022
8. Plán riadnych zasadnutí OZ v Majcichove na rok 2022
9. Pošta – rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove otvoril a viedol starosta obce Ing. Tibor
Marek. Oznámil, že OZ bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci OZ boli písomne včas
pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní 8 poslanci OZ a zasadnutie je v zmysle § 12 ods. 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 poslanci (Ing. Bogárová, Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková,
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Janka Bogárová a PhDr. Miloš Lelkeš
Hlasovanie: Za: 8 poslanci (Ing. Bogárová, Ing. Frolkovič, Karel, PhDr. Lelkeš, Ing. Mareková,
Ing. Šturdík, Zaťko, Mgr. Žák)

2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
04. novembra 2021. Kontrolu viedol poslanec Ing. Branislav Šturdík.
Spoločne s prítomnými skonštatovali, že:
-

Uznesenie č. 30/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 31/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 32/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 33/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 34/2021 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 35/2021 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 36/2021 – splnené uznesenie

3.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 04/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obce Majcichov č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady - NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov, v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a príslušnými splnomocňovacími ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, prerokovalo návrh na všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a to: v § 4 ods. 3 sa vypúšťa doterajšie znenie a nahrádza novým znením v určovaní
sadzieb dane správcom dane za užívanie verejného priestranstva a osobitne užívaného verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 a v § 4 ods. 5, kde sa vypúšťa celé znenie. Po prerokovaní bol daný
návrh schválený prijatím uznesenia.
Daný návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Po odsúhlasení prijatím
tohto uznesenia nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022 a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 05/2021 o podrobnostiach financovania
a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Majcichov na rok 2022 – NÁVRH
4.
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Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov, vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods.
12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto VZN,
ktorého predmetom je určenie podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a určenie výšky finančných prostriedkov v rámci svojich
originálnych kompetencií na mzdy, prevádzku materskej školy, školského klubu detí a školskej
jedálne.
Daný návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke po dobu 15 dní. Po odsúhlasení
prijatím uznesenia nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022 a tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Majcichov na roky
2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
V zmysle § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2022 -2024 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa
základné princípy programového rozpočtovania. Pri prehodnocovaní položiek vlastných príjmov
minulých rokov s rozpočtom a predpokladaným plnením roku 2021 je navrhovaný rozpočet na rok 2022
zostavený reálne.

6. Rozpočet obce Majcichov na roky 2022-2024 - NÁVRH
V tomto bode programu bol prerokovaný návrh rozpočtu obce Majcichov na rok 2022.
Pripravený návrh viacročného programového rozpočtu obce na roky 2022-2024 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a taktiež so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Majcichov. Bol zverejnený v obci na úradnej tabuli a taktiež bol k nahliadnutiu na webovom sídle
www.majcichov.sk. Po prerokovaní poslancami bol schválený.
Návrh rozpočtu spoločne so stanoviskom hlavnej kontrolórky boli zverejnené v obci obvyklým
spôsobom v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a tvoria prílohu tejto
zápisnice.
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7. . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka obce Majcichov k schváleniu.
Po prerokovaní, poslanci prijatím uznesenia schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
1. polrok 2022.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2022 tvorí prílohu
tejto zápisnice.

8. Plán riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove na rok 2022
Starosta obce predložil návrh nasledovných termínov riadnych zasadnutí OZ v Majcichove.
Poslanci po prerokovaní odsúhlasili prijatím uznesenia termíny riadnych zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Majcichove na rok 2022 nasledovne:
24. 02. 2022 o 18,30 hod.
28. 04. 2022 o 18,30 hod.
23. 06. 2022 o 19,00 hod.
25. 08. 2022 o 19,00 hod.
20. 10. 2022 o 18,30 hod.
14. 12. 2022 o 18,30 hod.

9. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
1. Starosta obce informoval poslancov OZ o správe hlavného kontrolóra Obce Majcichov
o výsledku následnej finančnej kontroly pokladnice OcÚ Majcichov. Poslanci OZ prijatím
uznesenia správu hlavného kontrolóra berú na vedomie.
2. Obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa z auditu účtovnej závierky a správu z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky. Na základe správ nezávislého audítora účtovná závierka
a konsolidovaná účtová závierka poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku
hospodárenia obce Majcichov k 31.12.2020. Poslanci OZ prijatím uznesenia vyššie uvedené
správy z auditu berú na vedomie.
3. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na
úhradu nasledovných kapitálových výdavkov:
Kanalizačné prípojky - realizácia
Rozp. klasifikácia: 06 02 2 46 0520 717 001
Pamätná izba J.P. – modernizácia – projektová dokumentácia
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3 719,44 eur
1 380,00 eur

Rozp. klasifikácia: 10 01 02 2 46 0820 716
Kultúrny dom – modernizácia kult.pamiatok – projektová dok.
Rozp. klasifikácia: 10 02 01 2 46 0820 716
Miestny rozhlas – modernizácia
Rozp. klasifikácia: 02 03 2 46 0830 718 004
ŠJ pri ZŠ – odvetranie kuchyne
Rozp. klasifikácia: 08 03 2 46 09602 717 002
ROZPOČET MŠ MAJCICHOV:
Nákup zariadenia pre deti
Rozp. klasifikácia 08 01 2 46 09111 713

1 710,00 eur
9 892,80 eur
32 547,11 eur
4 999,00 eur

4. Rozpočtové opatrenia – Predložené návrhy na rozpočtové opatrenia č. 03/2021/MŠ, č. 12/2021
a č.08/2021/ZŠ, v ktorom boli upravené položky rozpočtu, boli prerokované a následne k nim
boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
5. Obecné zastupiteľstvo v Majcichove na základe § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov schválilo odmenu hlavnej kontrolórke obce Majcichov vo výške 10 %
súčtu mesačných platov za obdobie január 2021 až december 2021.

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 a spoluprácu počas celého roku 2021.
Poprial prítomným veľa ďalších úspechov v novom roku a pripomenul termín najbližšieho riadneho
zasadnutia.

V Majcichove, 14.12.2021
Zapísala: Ing. Alena Mareková

Prílohy:






Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2021 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2022
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2021, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rozpočet obce Majcichov na roky 2022-2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Majcichov na roky 2022-2024 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2022
Plán riadnych zasadnutí OZ v Majcichove na rok 2022

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Ing. Janka Bogárová

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

PhDr. Miloš Lelkeš

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

Ing. Tibor Marek

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