ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 4. októbra 2018

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Neospravedlnený: Ing. Čapuchová
Program:
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výberu výšky správnych poplatkov za 1. polrok
2017 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. NR SR
4. Rozpočtové opatrenia
5. Pošta – rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. 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 ( 19:20 Ing.
Sabo, 19:30 Mgr. Lelkeš), 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 JUDr.
Ladislav Masník
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Frolkovič, Mgr. Žák
Hlasovanie: Za: všetci
2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
23.8.2018. Kontrolu viedla Ing. R. Hanzelová, hlavná kontrolórka. Skonštatovala, že:
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-

Uznesenie č. 39/2018 Uznesenie č. 40/2018 Uznesenie č. 41/2018 Uznesenie č. 42/2018 Uznesenie č. 43/2018 -

splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
uznesenie trvá
uznesenie trvá

3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výberu výšky správnych poplatkov za 1.
polrok 2017 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. NR SR
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Majcichov na 2. polrok 2017,
bod č. 10, schváleného uznesením OZ č. 28/2017 zo dňa 29.6.2017 vykonala hlavná kontrolórka obce
finančnú kontrolu. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 145/1995 Z.z.
Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výberu výšky správnych poplatkov za 1. polrok
2017 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. NR SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
bola predložená na riadnom zasadnutí a po prerokovaní k nej bolo prijaté uznesenie.
4. Rozpočtové opatrenia

Predložený návrh na rozpočtové opatrenie, v ktorom boli upravené prekročené položky
rozpočtu bol prerokovaný a následne k nemu bolo prijaté uznesenie.
Rozpočtové opatrenia č. 7/2018, č. 8/2018 a č. 9/2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
11. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Rekonštrukcia káblov miestneho rozhlasu – osobne na zasadnutí p. Matúš odprezentoval
prítomným poslancom možnosť výmeny starých káblov miestneho rozhlasu za novšie v ktorom by bol
aj vedený optický internet. Poslancov daná ponuka zaujala a vyžiadali si nachystať predbežný rozpočet
aj s variantom s výmenou káblov aj rozhlasu. Následne zvážia zapracovanie danej ponuky do rozpočtu
2019.
Školská jedáleň – starosta obce s poslancami prerokoval situáciu v školskej jedálni a možnosti
varenia a dovozu stravy.
Spoločný obecný úrad - Obec Malženice doručila obci oznámenie o ukončení „Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa 28.08.2018 bolo
navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Trstín. Dodatkom č.7 sa mení sídlo SOcÚ z Obce Malženice
na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od 1.1.2018 starosta Obce Trstín.
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Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu 31.12.2018
zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce Trstín ako preberajúceho
zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa vzájomne dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia,
na konkrétnom spôsobe realizácie prechodu práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce
Malženice na preberajúceho zamestnávateľa – Obec Trstín.
Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného obecného úradu
ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti starostu Obce Malženice
podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019 rovnakým spôsobom evidovaný na Obec
Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín uzatvoria všetky potrebné dohody, ktoré sú potrebné na
preregistráciu takéhoto majetku.

F. Mrva – žiadosť – nakoľko pozemok uvedený v žiadosti nie je obecný, daná žiadosť je pre
poslancov OZ bezpredmetná.
Bytovka č. 563 – V súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Trnava – katastrálny odbor
o prerušení katastrálneho konania zo dňa 23.8.2018, obecné zastupiteľstvo schválilo opravu uznesenia
prijatého Obecným zastupiteľstvom v Majcichove pod č. 32/2016.
Rozpočet obce Majcichov na rok 2019 – starosta obce spoločne s prítomnými poslancami
predbežne uviedli návrhy, ktoré budú zapracované do nového rozpočtu.
Posedenie dôchodcov – starosta obce upozornil poslancov o blížiacom sa termíne každoročnej
akcie pre dôchodcov a požiadal ich o účasť.
Zmena termínu najbližšieho zasadnutia OZ - Starosta obce spoločne s prítomnými poslancami
odsúhlasili zmenu termínu najbližšieho riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Majcichove a to
na deň 22. novembra 2018 o 18:30
hod.
12. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
13. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Majcichove, 10.10.2018
Zapísala: Marianna Paráková
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Prílohy:









Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výberu a výšky správnych poplatkov za 1. polrok 2017 v zmysle
zákona č. 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
Rozpočtové opatrenie č. 9/2018
Prijaté uznesenia

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Ing. Anton Frolkovič

......................................

Mgr. Vladimír Žák

......................................

Ing. Tibor Marek

......................................
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