ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: JUDr. L. Masník
Neospravedlnený: -

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe k 30.6.2019
5. Rozpočtové opatrenia – návrh
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č.
3/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Majcichov
7. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. J. Janík
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 8 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 a Ing.
Alena Mareková.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Janka Bogárová a Ing. Anton Frolkovič
Hlasovanie: Za: všetci
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2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 27. júna 2019. Kontrolu viedla pani Ing. Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 30/2019- splnené uznesenie
Uznesenie č. 31/2019 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 32/2019 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 33/2019 - trvalé uznesenie
Uznesenie č. 34/2019 - trvalé uznesenie
Uznesenie č. 35/2017- splnené uznesenie

3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.06.2019
Na základe predloženého plnenia rozpočtu Obce Majcichov k 30. 6. 2019 a správy hlavnej
kontrolórky, poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov k 30. júnu 2019 bola vzatá na vedomie prijatím
uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe
k 30.06.2019

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov k 30. júna 2019, 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 2019 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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č. 4/2019, ktorým sa mení
VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
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Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Majcichov č. 4/2019, ktorým sa mení
VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov bol zverejnený na úradnej tabuli v obci po dobu 15
dní. Po prerokovaní výšky príspevkov bol schválený prijatím uznesenia.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č.3/2019,
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Majcichov tvorí prílohu tejto zápisnice a je aj k nahliadnutiu na webovej stránke
obce www.majcichov.sk – VZN.

7. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. J. Janík
Obec Majcichov zverejnila zámer na schválenie predaja časti pozemku, parcelu registra „E“,
parcela č. 251/101, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 63 939 m2 zapísaný na
Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor, katastrálne územie Majcichov v liste vlastníctva č.
1000, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom predmetom predaja bude
časť pozemku o výmere 29 m2 na základe GP číslo 7-6/2019, vyhotovenom: Peter Baša,
Križovany n/Dudváhom 568, IČO: 41975740, novovytvorená parcela „C“, parcela č. 141 zastavané
plochy a nádvoria, časť pozemku o výmere 200 m2 na základe GP číslo 7-6/2019, vyhotovenom:
Peter Baša, Križovany n/Dudváhom 568, IČO: 41975740, novovytvorená parcela „C“, parcela č.
251/45 zastavané plochy a nádvoria, časť pozemku o výmere 17 m2 na základe GP číslo 7-6/2019,
vyhotovenom: Peter Baša, Križovany n/Dudváhom 568, IČO: 41975740, novovytvorená parcela
„C“, parcela č. 78/8 zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku o výmere 43 m2 na základe GP
číslo 7-6/2019, vyhotovenom: Peter Baša, Križovany n/Dudváhom 568, IČO:
41975740, novovytvorená parcela „C“, parcela č. 251/46 zastavané plochy a nádvoria v susedstve
s pozemkom p.č. 141, k.ú. Majcichov majiteľom ktorého je: Jozef Janík, č.d. 275, 919 22
Majcichov za predajnú cenu vo výške 7,00 EUR m2, celková cena predávaného pozemku je
2.023,00 EUR, slovom dvetisícdvadsaťtri eur, splatná pri podpise zmluvy. Náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Predaj je spojený so zámerom zachovania doterajšieho
usporiadania a využitia tohto pozemku. Predávané časti pozemku svojim umiestnením a využitím
tvoria celok s parcelou č. 141. Na danom pozemku je postavená časť rodinného domu, ktorý je vo
vlastníctve Jozefa Janíka, č.d. 275, 919 22 Majcichov.
Po prerokovaní sa hlasovaním odsúhlasil predaj časti tohto pozemku prijatím uznesenia.

8. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Žiadosť o obmedzenie cestnej premávky na Rúžovej ulici - osobne na zasadnutí boli prítomní aj
občania bývajúci na danej ulici a žiadali starostu obce o vrátenie dopravného značenia – Prejazd
zakázaný. Spoločne s poslancami prerokovali súčasnú dopravnú situáciu a následne s prijatím
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uznesenie dali za úlohu obecnému úradu navrhnúť adekvátne dopravné značenie pre ulicu Ružová
a Veterná v zmysle predloženej žiadosti.
Základná umelecká škola vo Voderadoch – žiadosť o schválenie zriadenia elokovaného pracoviska
a zápis do siete škôl– prijaté uznesenie
Smernica obce na morálne oceňovanie v školstve - návrh predložený riaditeľom školy bol
prerokovaný. Po prerokovaní sa poslanci zhodli a navrhli zladiť daný návrh so štatútom obce.
Cenové ponuky – boli predložené vypracované cenové ponuky na rekonštrukciu ústredného kúrenia
v hlavnej budove základnej školy a telocvične. Po prerokovaní poslanci spoločne s riaditeľom ZŠ
navrhujú riešenie havarijnej situácie formou výzvy.
Usmernenie k rozúčtovaniu nákladov medzi prenesené a originálne kompetencie a k nájmu
priestorov – návrh riaditeľa školy prerokovaný a následne schválený prijatím uznesenia.
Pripomienka p. M. Zaťku o zvýšenie ceny nájmu za telocvičňu v zimnom období.
Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ J. Palárika v Majcichove – dané návrhy boli
prerokované. Poslanci OZ prijatím uznesenia vzali na vedomie a dali za úlohu obecnému úradu
pripraviť návrh rozpočtového opatrenia na zapracovanie navrhnutých rozpočtových opatrení č. 2
a č. 4 do najbližšieho zasadania OZ.
Žiadosť o odvolanie Pavla Karela a Mariána Zaťku z rady školy a delegovanie nových členov do
rady školy – osobne na zasadnutí p. Mgr. D. Mažgutová uviedla svoju žiadosť, ktorá bola zaslaná aj
listom. Následne začala konfrontácia medzi dotknutými osobami.
Hlasovanie za odvolenie členov z rady školy P. Karela a M. Zaťku:
Za odvolanie: 1 poslankyňa ( Ing. J. Bogárová)
Proti:
0
Zdržali sa: 7 poslancov ( Ing. Frolkovič, Karel, Mgr. Lelkeš, Ing. Mareková, Ing. Šturdík, Zaťko,
Mgr. Žák)
p. E. Števíková uviedla pripomienku na podozrenie napojenia sa kanalizácie do potoka. Starosta
obce danú pripomienku preverí.
p. R. Mažgút – osobne na zasadnutí sa informoval ohľadne opravy obrubníkov prečerpávacej stanici
pri rekonštrukcii cesty na školskej ulici pred jeho rodinným domom.
P. Torok s manželkou – Žiadosť o usporiadanie vlastníckych pomerov – kúpa pozemkov – žiadosť
bola prerokovaná a následne k nej bolo prijaté uznesenie, kde OZ schvaľuje spôsob predaja
pozemku. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na najbližšom riadnom zasadnutí OZ.
Ing. A. Mareková – opätovne uviedla pripomienku ohľadne zdravotnej starostlivosti v obci
a navrhla zavolať obvodného lekára na zasadanie OZ.
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9. Návrh na uznesenia

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

10. 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, 22.8.2019
Zapísala: Marianna Paráková
Prílohy:








Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe k 30.6.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Overovatelia zápisnice:

Ing. Janka Bogárová,v.r.

Ing. Anton Frolkovič,v.r.

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek,v.r.
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