ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2018

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení:, Mgr. Vladimír Žák
Neospravedlnený: Ing. Zuzana Čapuchová
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Smartmap (Múdra mapa) – integračná platforma agendového systému samosprávy prezentácia
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2018, ktorým sa určuje miesto a čas
zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Majcichov - návrh
5. Prerokovanie platu starostu obce
6. Pošta – rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. 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: Ing. Branislav Šturdík a Ing.
Juraj Kučera
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Mgr. Miloš Lelkeš
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení
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Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 5.2.2018. Kontrolu viedol Ing. Branislav Šturdík. Skonštatoval, že:
-

Uznesenie č. 1/2018- splnené uznesenie
Uznesenie č. 2/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 3/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 4/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 5/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 6/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 7/2018 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 8/2018 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 9/2018 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 10/2018 - splnené uznesenie

3. Smartmap ( Múdra mapa) – integračná platforma agendového systému samosprávy prezentácia
Zástupcovia spoločnosti odprezentovali poslancom SMARTmap, ktorý predstavuje nový
priekopnícky koncept nazerania na údaje samosprávy. Integruje informácie agendových
systémov s mapovými podkladmi a umožňuje ich vizualizáciu a analýzu. Systém integruje
údaje samosprávy a prepája ich s mapou.
Poslancov daná prezentácia zaujala a po zaslaní cenovej ponuky sa poslanci rozhodnú
o jej zakúpení.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2018, ktorým sa určuje miesto
a čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov - návrh
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Majcichov č. 1/2018, ktorým sa určuje
miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Majcichov bol zverejnený na úradnej tabuli v obci po dobu 15 dní. Po prerokovaní bez
pripomienok schválený prijatím uznesenia.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2018, ktorým sa určuje miesto a čas
zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Majcichov tvorí
prílohu tejto zápisnice a je aj k nahliadnutiu na webovej stránke obce www.majcichov.sk – VZN.

5. Prerokovanie platu starostu obce
Odmeňovanie starostu obce upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
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Obecné zastupiteľstvo v Majcichove sa po hlasovaní zhodlo ( za všetci) a schválilo plat starostu
obce Ing. Tibora Mareka, ktorý tvorí základný plat a navýšenie základného platu o 29,5 %.

6. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Rozpočtové opatrenia - Predložené návrhy na rozpočtové opatrenia, v ktorých boli upravené
prekročené položky rozpočtu boli prerokované a následne k nim boli prijaté uznesenia.
Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični – poslanci prijatím uznesenie schválili zámer na
modernizáciu osvetlenia telocvične Základnej školy Jána Palárika v Majcichove a poverili starostu
predložiť návrh súvisiaceho rozpočtového opatrenia do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Rekonštrukcia suterénu kultúrneho domu – poslanci prijatím uznesenia schválili zámer
rekonštrukcie suterénu kultúrneho domu ( svadobky) a a poverili starostu predložiť návrh
súvisiaceho rozpočtového opatrenia do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Žiadosť o jednorazový finančný príspevok –poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť
Mgr. Michaely Hulíkovej (A/127/2018) a následne prijatím uznesenia schválili jednorazový
finančný príspevok vo výške 500,00 Eur na úhradu liečebných nákladov, na základe dokladov o
účelne vynaložených nákladoch na liečenie.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Masarovičová Anna – Majcichov č. 333 – žiadosť
o prevedenie pozemku z majetku obce Majcichov – dodatočné usporiadanie. Žiadosť bola
prerokovaná a poslanci obecného zastupiteľstva sa prijatím uznesenia zhodli na spôsobe predaja
danej časti obecného pozemku, ktorý bude zverejnený.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Marcel Krupanský – žiadosť o prevedenie pozemku
z majetku obce Majcichov. Žiadosť bola prerokovaná a poslanci obecného zastupiteľstva sa prijatím
uznesenia zhodli na spôsobe predaja danej časti obecného pozemku, ktorý bude zverejnený.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – František Mrva, Majcichov č. 401 – žiadosť
o prevedenie pozemku z majetku obce Majcichov – dodatočné usporiadanie. Žiadosť bola
prerokovaná a poslanci obecného zastupiteľstva sa prijatím uznesenia zhodli na spôsobe predaja
danej časti obecného pozemku, ktorý bude zverejnený.
Rada školy – na základe blížiaceho sa termínu ukončenia funkčného obdobia pre zástupcov za
zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole J. Palárika v Majcichove poslanci prijatím
uznesenie delegovali zástupcov poslancov Mgr. Vladimíra Žáka, Ing. Branislava Šturdíka, Ing.
Juraja Kučeru a Ľudmilu Glozmekovú na nové funkčné obdobie.
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Stavanie mája 2018 - starosta obce informoval prítomných o prípravách tradičnej obecnej akcie
Stavanie mája 2018, ktorá sa bude konať 30. apríla 2018 ( pondelok).
Multifunkčné ihrisko – starosta obce informoval prítomných o podanie žiadosti na multifunkčné
ihrisko.

7. Návrh na uznesenie
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 zasadanie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 5.4.2018
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:






Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Všeobecné záväzné nariadenie obce Majcichov č .01/2018, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1.
ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
Rozpočtové opatrenia

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič

Mgr. Miloš Lelkeš

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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