ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 22. júna 2022

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Bogárová, PhDr. Lelkeš, Ing. Šturdík
Neospravedlnený: Program:
1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2.

Kontrola uznesení

3.

Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2021 - prerokovanie

4.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2021

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok 2022
6 . Rozpočtové opatrenie - návrh
7. Plnenie rozpočtu obce Majcichov k 31.3.2022
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 31.3.2022
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Majcichov na celé funkčné obdobie
2022 -2026 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy
obce Majcichov
10.

Pošta – rôzne

11. Návrh na uznesenie
12. 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, teda zasadanie OZ je v zmysle § 12 odst. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení uznášania schopné.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: JUDr. Ladislav Masník
a Ing. Anton Frolkovič
Hlasovanie: Za: všetci
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Alena Mareková a Marián Zaťko
Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení

Kontrolované boli plnenia uznesení z riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konali dňa 28.4.2022. Kontrolu viedla hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová..
Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č.18/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 19/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 20/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 21/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 22/2022 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 23/2022 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 24/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 25/2022- splnené uznesenie
Uznesenie č. 26/2022 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 27/2022 – splnené uznesenie
Uznesenie č. 28/2022 – splnené uznesenie

3. Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2021 - prerokovanie
V tomto bode programu bol prerokovaný a zhodnotený návrh záverečného účtu Obce
Majcichov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke
obce dňa 7.6.2022 k nahliadnutiu. Po prerokovaní bol schválený prijatím uznesenia č. 29/2022.
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2021
Hlavná kontrolórka pripravila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce
Majcichov za rok 2021, kde vo svojom závere uvádza, že návrh bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona, ktoré poslanci dostali
k prerokovaniu.
Návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a charakterizuje výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2021.
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V zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča vo svojom stanovisku Obecnému zastupiteľstvu Obce Majcichov uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2021 výrokom: „celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad“.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok
2022
V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka Obce Majcichov návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Prítomní poslanci daný návrh prerokovali a následne
k nemu prijali uznesenie.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok 2022 je
súčasťou tejto zápisnice.

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

7. Plnenie rozpočtu obce Majcichov k 31.3.2022
V tomto bode programu, bolo prerokované predložené plnenie rozpočtu k 31.3.2022, ktoré
taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.

8.

Kontrola plnenia rozpočtu k 31.03.2022 – stanovisko hlavnej kontrolórky

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov k 31. 3. 2022, 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 31. 3. 2022, predložená hlavnou kontrolórkou
obce, bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.
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9. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Majcichov na celé funkčné
obdobie 2022 – 2026 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy obce Majcichov
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Majcichove na tomto zasadaní prijatím uznesenia určili v
súlade s § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, že
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vytvorí obec Majcichov jeden viacmandátový volebný
obvod, a pre voľby starostu obce vytvorí obec Majcichov jeden jednomandátový volebný obvod. V
súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pre
nové volebné obdobie 2022-2026 určili počet 9 volených poslancov Obecného zastupiteľstva v
Majcichove. Taktiež prijatím uznesenia určili v súlade s § 11 ods. 4, písm., i) zák. 369/1990 Zb., o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie 2022 – 2026 úväzok
starostu obce v rozsahu 1,0.

10. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Vytvorenie nových priestorov v základnej škole a rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej jedálni –
prítomní poslanci prediskutovali návrh rozšírenia o nové priestory v budove školy a súhlasia
s finančnou investíciu na zabezpečenie rozšírenia tried. Taktiež prerokovali pretrvávajúci havarijný
stav elektroinštalácie v jedálni a následne súhlasili s poskytnutím finančnej investície na danú
rekonštrukciu, ktorá prebehne počas školských letných prázdnin.
Hlásenie o výsledku zápisu do Materskej školy v Majcichove k 31.5.2022 pre školský rok
2022/2023 – predložená správa riaditeľky materskej školy bola prediskutovaná.
Rozostavaná hala na Zbernom dvore Majcichov – poslanci sa informovali a následne
prekonzultovali aktuálnu situáciu a stav rozostavanej stavby, na ktorú nebolo vydané stavebné
povolenie. Odporúčajú starostovi prísne dodržanie stanovených termínov, následne uloženie
pokuty, prípadne exekučné konanie.
Varenie gulášu 2022 – starosta informoval prítomných o najbližšej pripravovanej kultúrnej akcii,
ktorá sa bude konať 25. júna 2022.

11. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia,
ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
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12. 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, 22.6.2022
Zapísala: Marianna Paráková
Prílohy:










Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Záverečný účet Obce Majcichov za rok 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Majcichov za rok 2021
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 31.3.2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 31.3.2022
Rozpočtové opatrenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Majcichov na II. polrok 2022

Overovatelia zápisnice:

Ing. Alena Mareková

Marián Zaťko

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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