ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 26. augusta 2021

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: PhDr. Lelkeš, JUDr. L. Masník
Neospravedlnený: -

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe k 30.6.2021
Rozpočtové opatrenia – 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 7 poslanci 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.
Alena Mareková.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Janka Bogárová a Ing. Anton Frolkovič
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení
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Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 24. 6. 2021 a mimoriadneho zasadnutia zo dňa 29.7.2021. Kontrolu viedla pani Ing.
Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 15/2021- splnené uznesenie
Uznesenie č. 16/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 17/2021 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 18/2021 - trvalé uznesenie
Uznesenie č. 19/2021 - trvalé uznesenie

3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.06.2021
Na základe predloženého plnenia rozpočtu Obce Majcichov k 30. 6. 2021 a správy hlavnej
kontrolórky, poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov k 30. júnu 2021 bola vzatá na vedomie prijatím
uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe
k 30.06.2021

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov k 30. júna 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 k 30. júna 2021 predložená hlavnou kontrolórkou
obce bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

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

6. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
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Germicídne žiariče - starosta obce uviedol návrh na nákup germicídnych žiaričov do všetkých tried
základne a materskej školy, ktoré sa používajú ako účinná dezinfekcia vzduchu. Po prerokovaní,
poslanci prijatím uznesenia schválili nákup germicídnych žiaričov.
Pamätná izba J. Palárika v Majcichove – riaditeľ ZŠ J. Palárika v Majcichove zaslal návrh na
rekonštrukciu Pamätnej izby J. Palárika v Majcichove, ktorý bol prerokovaný a následne k nemu
poslanci prijali uznesenie.
Klaster regionálneho rozvoja - v tomto bode programu bol prerokovaný návrh a následne prijatím
uznesenia schválený.
Sťažnosť na prešetrenie stavebnej situácie – došlá sťažnosť na prešetrenie prístrešku bola
prerokovaná, a poslanci OZ odporúčajú starostovi odpovedať listom.

7. Návrh na uznesenia

Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré
tvoria prílohu tejto zápisnice.

8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 26.8.2021
Zapísala: Marianna Paráková
Prílohy:







Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe k 30.6.2021

Overovatelia zápisnice:

Ing. Janka Bogárová

Ing. Anton Frolkovič
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Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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