ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 23. augusta 2018

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Anton Frolkovič, Ľudmila Glozmeková
Neospravedlnený: -

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2018
4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2018 – stanovisko hlavnej kontrolórky
5. Rozpočtové opatrenia – návrh
6. Aktualizácia územného plánu Obce Majcichov – preskúmanie na základe par. 30 od. 4 Zákona
č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
7. Pošta - rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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 6 poslanci obecného
zastupiteľstva (19:30 – 7 poslanci) 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.
Tomáš Sabo.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Juraj Kučera a Mgr. Vladimír Žák
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení
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Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 28. júna 2018. Kontrolu viedla pani Ing. Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 31/2017- splnené uznesenie
Uznesenie č. 32/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 33/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 34/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 35/2017 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 36/2017- splnené uznesenie
Uznesenie č. 37/2017- platné uznesenie do r. 2020
Uznesenie č. 38/2017- trvalé uznesenie

3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.06.2018
Na základe predloženého plnenia rozpočtu Obce Majcichov k 30. 6. 2018 a správy hlavnej
kontrolórky, poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov k 30. júnu 2018 bola vzatá na vedomie prijatím
uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.06.2017 – stanovisko hlavnej kontrolórky

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov k 30. júna 2018, v ktorej analyzuje plnenie príjmov rozpočtu obce, plnenie výdavkov
rozpočtu obce, plnenie rozpočtu materskej školy a plnenie rozpočtu základnej školy.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov k 30. júna 2018 predložená hlavnou kontrolórkou
obce bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Rozpočtové opatrenia - návrh
Predložený návrh na rozpočtové opatrenie, v ktorom boli upravené prekročené položky
rozpočtu bol prerokovaný a následne k nemu bolo prijaté uznesenie.

6. Aktualizácia územného plánu Obce Majcichov – preskúmanie na základe par. 30 od. 4
Zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Na základe zverejneného oznamu, v ktorom Obec Majcichov oznámila občanom, že môžu
do 23.8.2018 podávať návrhy na zmenu územného plánu, boli na riadnom zasadnutí aj
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prítomní občania, ktorí podali návrhy. Prítomní poslanci prerokovali podané žiadosti –
návrhy na zmeny, a následne prijatím uznesenia uložili komisii výstavby a rozvoja obce
a životného prostredia posúdiť možnosti zmeny územného plánu s prihliadnutím na
predložené žiadosti a predložiť návrh obecnému zastupiteľstvu.
7. Pošta - rôzne

V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Szabo Pavol ml. – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / vinica/ – daná žiadosť bola
prerokovaná a poslanci zamietli predaj daného pozemku. Obec Majcichov je ale otvorená možnosti
prenájmu pozemku cez verejnú súťaž.
Žiadosť o finančný príspevok – V. Pilová – žiadosť o finančný príspevok na školské pomôcky pre
školopovinné maloleté deti, ktoré nastúpia do Internátnej školy v Trnave a do Základnej školy J.
Palárika v Majcichove. Po prerokovaní poslanci navrhli starostovi obce zabezpečiť nákup školských
potrieb a pomôcok cez Internátnu školu v Trnave a ZŠ J. Palárika v Majcichove.
D. Krivosudský – žiadosť o úpravu odtoku dažďovej vody pri dome číslo 193 – daná žiadosť bola
prerokovaná a poslanci sa zhodli zaslať list na VÚC Trnava a podnik Správa a údržba ciest TTSK
s tým, že je potrebné vykonať úpravu odtoku dažďovej vody v danej lokalite. Obec Majcichov má
záujem podielať sa na spolufinancovaní daného investičného zámeru.
Poľnohospodárske družstvo Zeleneč – Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na
poľnohospodárske pozemky – daný návrh bude opätovne prerokovaný a zverejnený zámer.
Rekonštrukcia materskej školy – starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcej rekonštrukcie
budovy materskej školy.
8. Návrh na uznesenia

Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré
tvoria prílohu tejto zápisnice.

9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 28.8.2018
Zapísala: Marianna Paráková
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Prílohy:







Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2018
Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2018 – stanovisko hlavnej kontrolórky

Overovatelia zápisnice:

Ing. Juraj Kučera

Mgr. Vladimír Žák

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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