Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2012

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

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok
Monitorovacia správa
Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
Rozpočtové opatrenie – návrh
Správa o ukončení kontroly hlavnej kontrolórky v ZŠ Jána Palárika
Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č. 02/2012, Zmena
08/2012 Územné plánu obce Majcichov
8. Pošta – rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. 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, Mgr. Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: všetci

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Juraj Kučera a MUDr.
Vladimír Žák.
Hlasovanie: Za: všetci
2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2012. Kontrolu previedla
hlavná kontrolórka obce Ing. R. Hanzelová. Skonštatovala, že
-

Uznesenie č. 16/2012
Uznesenie č. 17/2012
Uznesenie č. 18/2012
Uznesenie č. 19/2012

-

splnené
splnené
v trvaní
splnené

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok
2012
V tomto bode programu bolo predložené stanovisko hlavnej kontrolórky
k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok. V stanovisku sa rozoberá
plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu, plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ
J.Palárika v Majcichove. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie č.
20/2012. Dané stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Monitorovacia správa k 30. 6. 2012
Poslanci dostali k nahliadnutiu monitorovaciu správu, v prípade
nejasností rozobrali a po prerokovaní prijali uznesenie č. 21/2012.
Monitorovacia správa tvorí prílohu zápisnice.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
K monitorovacej správe vypracovala hlavná kontrolórka svoje
stanovisko, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Rozpočtové opatrenie – návrh
V tomto bode programu bola prerokovaná aj žiadosť o navýšenie
výdavkov rozpočtu Základnej školy J.P. Majcichov. Nakoľko sú výdavky
v rozpočte čerpané len na 40 %, poslanci OZ odporúčajú ZŠ hľadať
rezervy z vlastných zdrojov (presunom položiek v rámci schváleného

rozpočtu) a rozpočet zatiaľ nenavyšovať zo zdrojov zriaďovateľa t.j.
obce.
7. Správa o ukončení kontroly hlavnej kontrolórky v ZŠ Jána Palárika
v Majcichove
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce informovala
prítomných poslancov o možnosti nahliadnutia do správy, jednotlivo
a na podpis o preukázaní. Prijaté uznesenie č. 24/2012.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č. 02/2012,
Zmena 08/2012 Územného plánu obce Majcichov
Návrh na VZN bol v zákonnej lehote vyvesený na obecnej tabuli,
k nahliadnutiu bol aj na webovej stránke obce. Zmena sa týka hlavne
novej bytovej výstavby. Prítomní poslanci návrh prerokovali a prijali
k nemu uznesenie č.25 /2012. Zmena bude vyvesená na úradnej tabuli
a príslušné úrady budú oboznámené.

9. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
TTC – žiadosť o pridelenie príspevku, ktorý bol pridelený STK Majcichov.
Poslanci OZ sa zhodli že prijatím uznesenia vyzvú Stolnotenisový klub
Majcichov o vyúčtovanie príspevku, ktorý im bol pridelený na rok 2012
a potom prehodnotia o pridelení tohto príspevku.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na
II. - hlavná kontrolórka predložila svoj návrh, s poslancami
prekonzultovala a prijalo sa uznesenie č. 27/2012.
Starosta obce informoval prítomných o zaslaním listu na VÚC Trnava
ohľadom stojacej vody po daždi pri novom opornom múru na hlavnej
ulici na Sv. Jáni. v obci.
MH Invest – prevod majetku spoločnosti MH Invest s.r.o. – ide o chodníky
a priľahlé zelené plochy ( prípadne aj verejné osvetlenie). Prevod
majetku by sa uskutočnil na základe odpredaja za symbolické 1,00
Euro. Po prerokovaní sa poslanci zhodli, že obec nemá záujem o kúpu
uvedeného majetku do vlastníctva obce. Bolo prijaté uznesenie č.
28/2012.

Farma Majcichov, a.s. – súhlas na vypúšťania vyčistených vôd z ČOV
mliekarne Farmy Majcichov, a.s. cez obecnú dažďovú kanalizáciu – po
prerokovaní a zvážení možných negatívnych vplyvoch sa poslanci
zhodli a súhlasia s vypúšťaním vyčistených vôd do obecnej dažďovej
kanalizácie na školskej ulici pri dodržaní podmienok uvedených
v uznesení č. 29/2012.
M. Karel – žiadosti o odkúpenie časti pozemku z majetku obcí – poslanci
prerokovali jednotlivo obidve žiadosti o odkúpenie. Na základe § 9a,
ods. 5 z. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov boli
žiadosti zamietnuté nakoľko nie je priamy predaj týchto pozemkov
možný.
R. Karel, Majcichov. 287 – žiadosť o prenájom pozemku – ide o obecný
pozemok, ktorý je v susedstve s jeho pozemkom so zámerom
zachovania prírody. P. Karel má záujem o odstránenie odpadu
a úpravu terénu, zatrávnenie a výsadbu drevín na jeho náklady
a zamedzeniu k nekontrolovanému vývozu odpadu. Poslanci OZ
súhlasia s prenájmom s osobitným zreteľom.
p. Marekovičová – žiadosť o prístupovú cestu k jej domu. Poslanci OZ sa
zhodli a navrhli starostovi odpovedať listom, že obec Majcichov
nebude riešiť ani neplánuje tam robiť žiadnu prístupovú cestu nakoľko
cesta nie je ani naplánovaná v územnom pláne obce Majcichov.
P. Hulík s manželkou – žiadosť o príspevok pre ich chorého syna – po
prerokovaní sa poslanci zhodli a navrhujú starostovi osobné stretnutie
s rodičmi.
V. Pilová – žiadosť o príspevok na školské potreby pre jej deti –vyhlásiť
v miestnom rozhlase zbierku nepotrebných školských vecí a pomôcok pre deti
p. V. Pilovej.
OFK Majcichov – žiadosť o dodatočnú finančnú dotáciu- pre mužstvo prípravky OFK
Majcichov – z dôvodu prihlásenia do súťaže ďalšieho mládežníckeho
družstva (prípravka). Bolo prijaté uznesenie č. 32/2012.
10. 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 a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 30.8.2012
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:










Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za prvý polrok
Monitorovacia správa k 30. 6. 2012
Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe
Rozpočtové opatrenie č. 02/2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 02/2012, Zmena 08/2012
Územného plánu obce Majcichov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na II. polrok 2012
Prijaté uznesenie

Overovatelia zápisnice:
.........................................

Ing. Juraj Kučera

MUDr. Vladimír Žák
..........................................
Starosta obce:
..........................................

Ing. Tibor Marek

