ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 15. júna 2009
___________________________________________________________________________
Prítomní: starosta obce, poslanci a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Daniel Bobek
Neospravedlnení: –
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a sľub nového poslanca OZ
Kontrola uznesení
Prerokovanie záverečného účtu obce Majcichov za rok 2008
Prerokovanie návrhu VZN č. 01/2009, ktorým sa určuje školský obvod
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
6. Rôzne - pošta
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove otvoril a ďalej viedol starosta
obce Ing. Jozef Adámek. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, OZ je
uznášania schopné. Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia podľa pozvánky
a navrhol doplniť nový bod programu „vzdanie sa mandátu poslanca a sľub nového
poslanca“. Uvedenú zmenu programu poslanci hlasovaním schválili. Ďalej pokračovalo
rokovanie podľa doplneného programu, tak ako je uvedené vyššie.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Ing. Branislav
Šturdík a Mgr. Ľubomíra Gajdošová. Hlasovanie: za – všetci prítomní
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Milan Kraic a Mgr. Nadežda Mercelová.
Hlasovanie: za – všetci prítomní.

2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a sľub nového poslanca OZ
Starosta obce oboznámil prítomných s písomným vzdaním sa mandátu poslankyne
OZ, ktoré doručila dňa 1.6.2009 na Obecný úrad v Majcichove poslankyňa Mária Novanská.
Účinok vzdania sa mandátu nastal dňom doručenia. Uvedené vzali prítomní poslanci na
vedomie.
Následne pán Eduard Baroš ako poslanec – náhradník obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie 2006 – 2010 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Na základe vzdania sa poslaneckého mandátu a tým i vzdania sa funkcie predsedu
Komisie pre starostlivosť o obyvateľov obce, kultúru a šport pri OZ v Majcichove vznikla
potreba voľby nového predsedu a člena tejto komisie. Za predsedu bol navrhnutý p. Milan
Kraic a za ďalšieho člena p. Eduard Baroš. Tento návrh poslanci schválili.
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3. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2009. Kontrolu previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália
Hanzelová. Konštatovala, že:
-

uznesenie č.20/2009: bolo splnené – dodatok zmluvy bol starostom podpísaný

-

uznesenie č.21/2009: je vo vybavovaní – informoval starosta obce

-

uznesenie č.23/2009: riaditeľ ZŠ Majcichov predložil písomný návrh riešenia
využívania telocvične ZŠ. Poslanci ho zobrali na vedomie a navrhli, aby organizácie
OFK Majcichov a STK Majcichov predložili obecnému úradu časový plán používania
telocvične na rok 2009 a 2010.
Písomný návrh riaditeľa ZŠ tvorí prílohu zápisnice.

4. Prerokovanie záverečného účtu obce Majcichov za rok 2008
V tomto bode bol prerokovaný návrh záverečného účtu obce Majcichov za rok 2008.
Hlavná kontrolórka obce predniesla k spracovanému materiálu odborné stanovisko, v ktorom
odporúča celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad. Stanovisko k návrhu záverečného
účtu za rok 2008 tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Prerokovanie návrhu VZN č. 01/2009, ktorým sa určuje školský obvod základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č. 01/2009,
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov bol prerokovaný a schválený bez pripomienok.

6. Rôzne - pošta
V rôznom boli riešené nasledovné záležitosti:


Farma Majcichov, a.s. – žiadosť o urýchlené vydanie stavebného povolenia
Zástupcovia spoločnosti Farma Majcichov, a.s. boli dňa 15.6.2009 o 9,00 h na
rokovaní u starostu obce vo veci dostavby farmy dojníc pozvaní na toto zasadnutie. Za
spoločnosť sa rokovania OZ osobne zúčastnili Ing. Zoltán Kardhordó – člen
predstavenstva a Erling Eskelund Lerche-Simonsen – predseda predstavenstva.
Predniesli poslancom svoj návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „Dostavba
farmy dojníc“. Po prednesení návrhu nastala medzi zúčastnenými diskusia. Poslanci sa
k realizácii tejto výstavby vyjadrili väčšinou negatívne a požadovali, aby dostavba
farmy bola v súlade so záväznou časťou územného plánu obce Majcichov.Písomná
žiadosť spol. Farma Majcichov, a.s. tvorí prílohu tejto zápisnice.



Farma Majcichov, a.s. – sťažnosť podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
proti postupu starostu obce
V zmysle § 11, ods. 2 zákona č. 152/1998 Z.z. bolo nutné na prešetrenie sťažnosti
proti činnosti starostu obce zriadiť príslušnú komisiu. Táto bola zriadená ako dočasná,
v zložení: Milan Kraic, Ing. Vladimír Tibenský, Ing. Branislav Šturdík, Mgr.
Ľubomíra Gajdošová a MUDr. Vladimír Žák.
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OFK Majcichov – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2009
Prítomní zástupcovia OFK Majcichov Miroslav Baša a Tomáš Marek predložili
poslancom obecného zastupiteľstva dve požiadavky a to: navýšenie dotácie na rok
2009 a návrh investičného zámeru – rekonštrukcie budovy štadiónu OFK.
a) navýšenie dotácie na rok 2009 je požadované na zafinancovanie vlastného zdroja
vody pre OFK, ktorý sa bude využívať na zavlažovanie futbalového ihriska.
Žiadosť o navýšenie dotácie bude prehodnotená na rokovaní komisie pre
ekonomiku a kontrolu.
b) investičný zámer – rekonštrukcia budovy štadiónu: budova štadiónu je v súčasnosti
v zlom technickom stave, hlavne čo sa týka strechy, ktorá zateká. Zástupcovia
OFK Majcichov predložili poslancom spracovaný návrh rekonštrukcie. Celkové
výdavky na rekonštrukciu sa odhadujú na cca 200 tis. €. Tieto náklady by uhradil
súkromný investor, s ktorým bude nutné v tejto veci ešte rokovať.
Návrh riešenia tvorí prílohu zápisnice.



Mária Ščibravá, Majcichov – vyjadrenie nesúhlasu s výrubom stromov
Problematika výrubu, výsadby a údržby verejnej zelene v obci Majcichov bola
prediskutovaná s prítomnými zástupcami občanov - p. Máriou Ščibravou a jej
manželom.



Informácia starostu obce o svojej činnosti
Starosta podrobne informoval poslancov o svojich aktivitách od posledného rokovania
obecného zastupiteľstva. Nakoľko plánuje v najbližších dňoch čerpanie dovolenky,
poveril zastupovaním svojho zástupcu MUDr. Vladimíra Žáka. Poslanci zobrali tieto
informácie na vedomie.



Mária Petrášová, Majcichov – sťažnosť proti VZN obce Majcichov č.7/2008
Sťažnosť proti VZN obce Majcichov č.7/2008 bola prerokovaná a vzatá na vedomie.
Sťažovateľka mala možnosť vzniesť svoje pripomienky k VZN pred jeho schválením
alebo sa mohla odvolať proti platobnému výmeru. Jej pripomienky môžu byť riešené
až v procese prípravy nového VZN na nasledujúci kalendárny rok.



Poľovnícke združenie DROP Majcichov – zúčtovanie príspevku obce za rok 2008
Poslanci prerokovali a schválili predložené vyúčtovanie príspevku obce za rok 2008
pre PZ DROP Majcichov. Konštatovali,že príspevok v sume 15 000,- Sk bol
vyčerpaný v zmysle dohody o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Majcichov.

7. Uznesenie
Z riadneho zasadnutia OZ bolo navrhnuté a schválené uznesenie, ktoré tvorí prílohu
tejto zápisnice.
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8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Majcichov, 15. júna 2009
Zapísal: Silvia Sasková

Prílohy:
 Prezenčné listiny prítomných
 Kópia oznámenia o vzdaní sa mandátu poslanca
 Sľub poslanca OZ
 Návrh riaditeľa ZŠ na riešenie využívania telocvične
 Záverečný účet obce Majcichov za rok 2008
 Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu
 VZN č.01/2009, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov
 Farma Majcichov, a.s. – žiadosť o urýchlené vydanie stavebného povolenia
 Návrh riešenia rekonštrukcie budovy futb.štadiónu
 Uznesenie

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Milan Kraic

v.r.
.........................................

Mgr. Nadežda Mercelová

v.r.
.........................................

Ing. Jozef Adámek

v.r.
..........................................
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UZNESENIE
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 15. júna 2009
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove prijalo na svojom riadnom zasadnutí
dňa 15. júna 2009 nasledovné uznesenia:


uznesenie číslo: 25/2009
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie oznámenie poslankyne Márie
Novanskej o vzdaní sa mandátu poslankyne OZ.
Hlasovanie:



za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

uznesenie číslo: 28/2009
Obecné zastupiteľstvo volí za člena Komisie pre starostlivosť o obyvateľov obce,
kultúru a šport pri OZ v Majcichove poslanca p. Eduarda Baroša.
Hlasovanie:



zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 27/2009
Obecné zastupiteľstvo na základe vzdania sa mandátu poslanca ako i vzdania sa
funkcie predsedu Komisie pre starostlivosť o obyvateľov obce, kultúru a šport pri OZ
v Majcichove, volí nového predsedu komisie p. Milana Kraica
Hlasovanie:



proti: 0

uznesenie číslo: 26/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že poslanec – náhradník obecného zastupiteľstva
pre volebné obdobie 2006 – 2010 Eduard Baroš zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:



za: 7

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 29/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ročných nákladoch na prevádzku
telocvične Základnej školy J. Palárika v Majcichove a návrh financovania prevádzky.
Zároveň žiada organizácie využívajúce telocvičňu o predloženie časového plánu
používania telocvične na rok 2009 a 2010 do 15.07.2009 Obecnému úradu
v Majcichove.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie číslo: 30/2009
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na prešetrenie sťažnosti proti činnosti starostu
obce, podľa § 11, ods. 2 zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach, ktorú podala Farma
Majcichov, a.s. dňa 27.05.2009. Za členov komisie volí: Milana Kraica, Ing.
Vladimíra Tibenského, Ing. Branislava Šturdíka, MUDr. Vladimíra Žáka, Mgr.
Ľubomíru Gajdošovú.
Hlasovanie:



zdržal sa: 0

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 35/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov
č.01/2009, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov.
Hlasovanie:

*

proti: 0

uznesenie číslo: 34/2009
Obecné zastupiteľstvo k záverečnému účtu obce za rok 2008:
a) schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad
b) schvaľuje rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2008 vo výške
3 411 768,87 Sk ( 113 249,98 € )* do peňažných fondov nasledovne:
o do rezervného fondu 11 325 €
o do fondu údržby a opráv 101 924,98 €
Hlasovanie:



za: 8

uznesenie číslo: 33/2009
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vytvára peňažný fond – fond údržby a opráv.
Hlasovanie:



zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 32/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2008 bez pripomienok.
Hlasovanie:



proti: 0

uznesenie číslo: 31/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu OFK Majcichov o možnosti
investičného riešenia prevádzkových priestorov na futbalovom ihrisku. Poveruje
starostu obce prerokovať so zástupcami OFK Majcichov a investorom možnosti ďalšej
spolupráce.
Hlasovanie:



za: 8

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
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uznesenie číslo: 36/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p. Márie Petrášovej podacie číslo
344/2009 proti VZN obce Majcichov č.7/2008. Sťažnosť bude riešená v procese
prehodnotenia VZN č. 7/2008, ktoré bude pripravené k 01.01.2010.
Hlasovanie:



za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie číslo: 37/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie príspevku poskytnutého obcou za rok
2008, predložené Poľovníckym združením Drop Majcichov.
Hlasovanie:

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

Majcichov, 15. júna 2009
Zapísal: Silvia Sasková

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Milan Kraic

v.r.
.........................................

Mgr. Nadežda Mercelová

v.r.
.........................................

Ing. Jozef Adámek

v.r.
..........................................
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