ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 27. júna 2013

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Jozef Štefunko
Neospravedlnení: -

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Majcichov za rok 2012
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Majcichov za rok 2012
Rozpočtové opatrenie - 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 § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení uznášania schopné.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: MUDr. Vladimír Žák,
Vladimír Remenár
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Marcel Bilčík, Ing. Juraj Kučera
Hlasovanie: Za: všetci
2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 25. mája 2013. Kontrolu previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová.
Skonštatovala, že
- Uznesenie č. 17/2013 - splnené
- Uznesenie č. 18/2013 - splnené
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Uznesenie č. 19/2013 Uznesenie č. 20/2013 -

splnené
platí

3. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Majcichov za rok 2012
Poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali návrh záverečného účtu obce Majcichov za rok 2012.
Prijatím uznesenia zobrali na vedomie.
Plnenie rozpočtu obce Majcichov za I. štvrťrok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Majcichov za rok 2012
V zmysle § 18 f, odst. 1, písm. c zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Majcichov za rok 2012. V stanovisku uvádza členenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2012
a hospodárenie obce. Na záver navrhuje v zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúča Obecného zastupiteľstvu Obce Majcichov uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012 výrokom „ celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad ”.
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Rozpočtové opatrenie - návrh
Návrh na rozpočtové opatrenie bol predložený na riadnom zasadnutí, po prerokovaní navrhovaných
zmien s prítomnými poslancami a kontrolórkou bol odsúhlasený predložený návrh prijatím
uznesenia.
Návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Z. Paldanová, S. Bôžik – prítomní na OZ
Spoluobčania našej obce osobne na zasadnutí uviedli svoju žiadosť o pridelenie miestnosti, v ktorej
by sa zriadila slovenská izba, v snahe zachovať pre mladú generáciu pamiatku ako žili ľudia kedysi.
Ide hlavne o uloženie starých skrín, komôd a iných nábytkov a vecí našich starých rodičov.
V súčasnosti má obec len jednu voľnú miestnosť v suteréne KD Majcichov tzv. „svadobku”, ktorá
ale nie je vhodná na zriadenie celoročnej slovenskej izby. Na návrh poslancov bola oslovená aj
Základnú školu J. Palárika o možnú miestnosť v ich budove, ale v škole sa nie je voľná žiadna
takáto vhodná miestnosť.
Voľba predsedu Komisie pre ekonomiku a kontrolu pri OZ v Majcichove – na zasadnutí boli
navrhnutý jeden kandidát na predsedu, ktorý dostal čas na rozmyslenie do najbližšieho riadneho
zasadnutia OZ.
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Obecné bytovky – starosta opätovne informoval prítomných o zmene zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, a doplnenie nových podmienok týkajúcich sa
obstarávania nájomných bytov zákonom č. 302/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je
možné stavať iba sociálne byty.
Obecné zastupiteľstvo sa na základe znenia terajšieho zákona o štátnom fonde rozvoja bývania
rozhodlo ustúpiť od zámeru výstavby plánovaných nájomných bytov v obci z dôvodu zmeny
legislatívnych podmienok. Dôvodom tohto rozhodnutia je zmena doteraz platnej legislatívy, ktorá
neumožňuje prenajímať byty postavené zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania deklarovaným
spôsobom, t. j. neumožňuje nájom na 30 rokov.
Obecná akcia – Súťaž vo varení gulášu – starosta informoval a pozval prítomných na pripravovanú
akciu varenia gulášu, ktorá sa bude konať 29. júna 2013 na nádvorí Obecného úradu v Majcichove.
Boli oslovené aj miestne organizácie, ktoré vytvorili súťažné družstvá. Občania sú informovaní
plagátom a hlásením v MR.
Štiavnické Bane – starosta pozval poslancov na Rezbársky deň – 10. ročník, ktorý sa uskutoční 27.
júla 2013 v Štiavnických Baniach.
7. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, informoval o termíne najbližšieho stretnutia
a ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 27.06.2013
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:







Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Záverečný účet obce Majcichov za rok 2012
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2012
Rozpočtové opatrenie číslo 1/2013 - návrh

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Ing. Marcel Bilčík

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

Ing. Juraj Kučera

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

Ing. Tibor Marek

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