ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 11. marca 2021

Prítomní: Starosta obce, poslanci a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: JUDr. Ladislav Masník, Ing. Janka Bogárová, Ing. Rozália Hanzelová
Neospravedlnený: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2020
Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2021
Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Pošta – rôzne
Návrh na uznesenie
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 OZ boli na toto písomne včas
pozvaní. Zasadnutie OZ sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení vzhľadom na aktuálnu situáciu.
Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci OZ, teda zasadanie je v zmysle § 2 ods. 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. Anton
Frolkovič
Hlasovanie: Za: 7 poslanci (Ing. Frolkovič, Karel, Mgr. Žák, Ing. Mareková, Ing. Šturdík, Zaťko,
Mgr. Lelkeš)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Vladimír Žák a Marián Zaťko
Hlasovanie: Za: 7 poslanci (Ing. Frolkovič, Karel, Mgr. Žák, Ing. Mareková, Ing. Šturdík, Zaťko,
Mgr. Lelkeš)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.

Kontrola uznesení

Kontrolované boli plnenia uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 14.12.2020. Kontrolu viedol starosta obce Ing. Tibor Marek. Skonštatoval, že:
-

Uznesenie č. 45/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 46/2020 - nebolo prijaté
Uznesenie č. 47/2020 - uznesenie trvá
Uznesenie č. 48/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 49/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 50/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 51/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 52/2020 - uznesenie trvá
Uznesenie č. 53/2020 - uznesenie trvá
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-

Uznesenie č. 54/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 55/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 56/2020 - uznesenie trvá
Uznesenie č. 57/2020 - splnené uznesenie.

3. Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2020
Pani hlavná kontrolórka vykonala kontrolu vyúčtovania dotácií a predložila správu o výsledku kontroly.
Po prerokovaní poslanci, na základe správy o kontrole, prijatím uznesenia schválili zúčtovanie dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce Majcichov v roku 2020.
4.

Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa uznesenie o rozdelení dotácií odkladá na ďalšie zasadnutie.
Poslanci OZ schválili iba preddavok pre organizácie, ktoré platia zálohové faktúry na energie, na základe
kalkulácie nákladov do augusta 2021, a to nasledovne:
OFK Majcichov – vo výške 1 500 EUR,
Rímsko-katolícka cirkev farnosť Majcichov – vo výške 3 000 EUR.
Poslanci sa tiež zhodli na potrebe kontroly formálnej stránky žiadostí o dotácie od organizácií na rok 2021,
predovšetkým o doloženie potrebných príloh k žiadostiam. Žiadajú obecný úrad o vykonanie kontroly
a následne opätovné upozornenie organizácií o doplnenie týchto príloh.
5.

Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020

Na zasadnutí bola predložená správa Hodnotenia plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2020. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko k plneniu plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2020. Taktiež prerokovali nedostatky v oblasti konsolidácie účtovníctva. Ekonómka OcÚ
spíše nedostatky a následne o nich bude starosta obce informovať riaditeľku MŠ. V roku 2021 prebehne
kontrola účtovníctva MŠ, ktorú má hlavná kontrolórka v pláne kontrol pre tento rok.
Podrobná správa Hodnotenia plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 tvorí
prílohu tejto zápisnice.
6.

Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:

Starosta obce - predložil návrh na rozpočtové opatrenie k nákladom na testovanie a k nákladom súvisiacim
s Covid. Po prerokovaní poslanci schválili rozpočtové opatrenie, ktoré je súčasťou uznesenia a tvorí prílohu
k zápisnici.
Boli prerokované nasledovné stavebné témy:
a) Výmena a rozšírenie vedenia obecného rozhlasu-optická infraštruktúra - po prerokovaní sa poslanci
zhodli, aby sa v danom bode zahájilo konanie a poverili starostu obce so začatím rokovania so
spoločnosťou AIRNET s.r.o.
b) Výstavba nízkopodlažných bytových domov pri základnej škole – k tejto téme prišla žiadosť
od obyvateľov danej lokality k zmene/úprave územného plánu. Poslanci dali návrh na zvolanie
zasadnutia stavebnej komisie aj s účasťou poslancov, aby sa osobne a podrobne prebrali všetky
okolnosti danej výstavby. Poverili starostu obce o zaslanie listu investorovi Goodwill partners, s.r.o.
a taktiež žiadateľom o zmenu/úpravu územného plánu, s vysvetlením, že v danej epidemiologickej
situácií nie je aktuálne možné zvolávať stavebnú komisiu a daná téma si tiež vyžaduje určitý väčší
priestor k prejednaniu témy. Zvolanie stavebnej komisie aj s účasťou poslancov OZ sa uskutoční až
po uvoľnení opatrení a zlepšení aktuálnej situácie.
c) Návrh investora na výstavbu Domova sociálnych služieb v areály zdravotného strediska – vzhľadom
na vážnosť témy ovplyvňujúcej dlhodobo život v obci, poslanci odporučili zvolať zasadnutie
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stavebnej komisie aj s účasťou poslancov, kde by sa riadne zvážili všetky pozitíva a negatíva danej
výstavby a tým sa podrobne rozanalyzovali všetky aspekty. Poslanci navrhli zvolať taktiež stretnutie
občanov obce k danej téme.
Sťažnosť občanov na rodinu Pilovú – poslanci poverili starostu na zaslanie vyzývacieho listu rodine na
nepretržité zabezpečenie poriadku a čistoty verejného priestranstva v okolí rodinného domu, ako
i k zamedzeniu voľného pohybu psov.
Starosta obce – informoval o predĺžení zmluvy o nájme ornej pôdy so spoločnosťou Farma Majcichov.
Poslanci zobrali na vedomie predĺženie nájmu na päť rokov v hodnote 200 EUR/ha/rok formou dodatku
k zmluve.
Poslanec p. Karel - navrhol, aby obecný úrad prostredníctvom obecného rozhlasu vykonal pietnu
spomienku za zomrelého občana obce Majcichov formou oznamu so smútočnou piesňou.
7. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria
prílohu tejto zápisnice.
8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, priebeh rokovania a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadania obecného
zastupiteľstva.

V Majcichove, 11.3.2021
Zapísala: Ing. Alena Mareková







Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina prítomných
Prijaté uznesenia
Rozpočtové opatrenia
Hodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vladimír Žák,v.r.
Marián Zaťko,v.r.

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek,v.r.
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