UZNESENIE
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2012

Obecné zastupiteľstvo v Majcichove prijalo na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.augusta 2012
nasledovné uznesenia:



Uznesenie č. 21/2012

Obecné zastupiteľstvo v Majcichove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o kontrole plnenia rozpočtu obce Majcichov za 1. polrok 2012.
Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove schvaľuje Monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu obce Majcichov za I. polrok 2012 a berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenej správe.
Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 02/2012 podľa
predloženého návrhu.

Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove berie na vedomie informáciu o ukončení kontroly
hlavnej kontrolórky v Základnej škole Jána Palárika za rok 2009.
Hlasovanie:

za uznesenie: 6 poslancov

proti: 0

zdržali sa: 0



Uznesenie č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov po prerokovaní :
1.
a)

Berie na vedomie
správu o prerokovaní Zmeny 08/2012 Územného plánu obce Majcichov
(príloha č. 1)

b)
stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania
k návrhu Zmeny 08/2012 Územného plánu obce Majcichov

2.

Schvaľuje

a)

Zmenu 08/2012 Územného plánu obce Majcichov

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny
08/2012 Územného plánu obce Majcichov (príloha č. 2)

c)

VZN č.02/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 08/2012 Územného plánu
obce Majcichov

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č 02/2012
Termín :

b)

c)

do 30 dní po schválení Zmeny 08/2012

vyhotoviť o obsahu Zmeny 08/2012 Územného plánu obce Majcichov Registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín :

d)

ihneď po schválení Zmeny 08/2012

označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmeny 08/2012 Územného
plánu obce Majcichov schvaľovacou doložkou
Termín :

do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 08/2012

zabezpečiť uloženie Zmeny 08/212 Územného plánu obce Majcichov v obci, na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na stavebnom úrade
Termín :

Hlasovanie:



vznesené

do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 08/2012

za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov žiada STK Majcichov o predloženie vyúčtovania
poskytnutej dotácie na rok 2012 do 15. 9. 2012.
Hlasovanie:

za uznesenie: 1 poslancov

proti:0

zdržali sa: Ing.Šturdík



Uznesenie č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2012.
Hlasovanie:



za uznesenie: 5 poslancov
neprítomný: Mgr. Sedlák

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov berie na vedomie ponuku o prevode majetku
spoločnosti MH Invest s.r.o Bratislava zo dňa 6.8. 2012.
Obecné zastupiteľstvo nemá záujem o prevod uvedeného majetku do vlastníctva obce.
Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov súhlasí s vypúšťaním vyčistených vôd z ČOV
mliekarne Farmy Majcichov, a.s. cez obecnú dažďovú kanalizáciu pri dodržaní
nasledovných podmienok:
1) Farma Majcichov, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prípadne potrebnú
rekonštrukciu existujúcej dažďovej kanalizácie v celom úseku a potrebnom
rozsahu.
2) Farma Majcichov, a.s. na vlastné náklady bude zabezpečovať celoročnú
pravidelnú údržbu používaného úseku dažďovej kanalizácie.
3) Obec Majcichov si vyhradzuje právo po 12 mesiacoch prevádzky prehodnotiť
svoj súhlas s vypúšťaním vyčistených vôd do dažďovej kanalizácie.
Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov zamieta žiadosť p. Miroslava Karela o odkúpenie
časti obecného pozemku parc. č. 246/3 nakoľko podľa § 9a, ods. 5, z. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nie je priamy predaj tohto pozemku možný.
Hlasovanie:



za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov zamieta žiadosť p. Miroslava Karela o odkúpenie
časti obecného pozemku parc. č. 41/4 nakoľko podľa § 9a, ods. 5, z. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nie je priamy predaj tohto pozemku možný
a územný plán obce Majcichov počíta s iným využitím uvedeného pozemku.

Hlasovanie:



za uznesenie: 5 poslancov

proti:0

zdržal sa: Mgr. Masník

Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov schvaľuje dodatočnú finančnú dotáciu pre
družstvo prípravky OFK Majcichov vo výške 500,00 Eur určenú na nákup futbalových
pomôcok a futbalovej výstroje.
Hlasovanie:

za uznesenie: 6 poslancov

proti:0

zdržali sa:0

V Majcichove 30.8.2012
Zapísala : Marianna Paráková

Overovatelia:

Starosta obce:

MUDr. Vladimír Žák

_____________________

Ing. Juraj Kučera

____________________

Ing. Tibor Marek

____________________

