ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 24. februára 2022

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. J. Bogárová, PhDr. Lelkeš
Neospravedlnený: Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce Majcichov za rok 2021
4. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce
miestnym organizáciám a združeniam, ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2021
5. Príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok 2022
6. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných noriem obce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v
podmienkach obecnej samosprávy – kontrolované obdobie: 2019, 2020
7. Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 1/2022 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok – návrh
9. Rozpočtové opatrenia – návrh
10. Štatút Pamätnej izby Jána Palárika - návrh
11. Pošta – rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove (ďalej len „OZ“) 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. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci obecného zastupiteľstva,
teda zasadanie OZ je v zmysle § 12 odst. 7 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.
Branislav Šturdík
Hlasovanie: Za: všetci (7)
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Marián Zaťko
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Hlasovanie: Za: všetci (7)

2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 14.12.2021. Kontrolu viedla Ing. Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 37/2021 Uznesenie č. 38/2021 Uznesenie č. 39/2021 Uznesenie č. 40/2021 Uznesenie č. 41/2021 Uznesenie č. 42/2021 Uznesenie č. 43/2021 Uznesenie č. 44/2021 Uznesenie č. 45/2021 Uznesenie č. 46/2021 Uznesenie č. 47/2021 Uznesenie č. 48/2021 -

trvalé uznesenie
trvalé uznesenie
uznesenie splnené
uznesenie splnené
trvalé uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie
splnené uznesenie

3. Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2021
Poslanci OZ na riadnom zasadnutí spoločne prerokovali aj všetky vyúčtovania dotácií
poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2021 miestnym organizáciám a spolkom. Po prerokovaní
poslanci prijatím uznesenia schválili zúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Majcichov
v roku 2021 od organizácií: OFK Majcichov, PZ DROP Majcichov, Slovenský zväz záhradkárov
ZO 16-31 Majcichov, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Rímsko-katolícka cirkev
farnosť Majcichov, Miestny odbor Matice slovenskej a TTC Majcichov.

4. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií
z rozpočtu obce miestnym organizáciám a združeniam, ktorým boli dotácie poskytnuté
v roku 2021
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Majcichov na 1. polrok
2022, bod č. 8, vykonala hlavná kontrolórka kontrolu, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie
a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti
poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám a združeniam,
ktorým boli poskytnuté dotácie za rok 2021. Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania
a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti
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poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám a združeniam,
ktorým boli dotácie poskytnuté za rok 2021 bola predložená na riadnom zastupiteľstve poslancom
k nahliadnutiu a taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2022
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Majcichov č. 01/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, boli prerokované prijaté žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2021. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliadalo predovšetkým na význam realizovaných
činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činnosti a k účelnosti
finančnej dotácie.
Po zhodnotení sa poslanci rozhodli schváliť príspevky prijatím uznesenia nasledovne:
1. OFK Majcichov – 9 000,00 Eur
Účel použitia dotácie – cestovné, odmeny rozhodcov a delegáti, platba za elektrickú energiu, výstroj
mužstiev, spotrebný materiál, údržba budovy, údržba trávnika, správne poplatky, administratívne
náklady a prenájom športovísk.
2. Poľovnícke združenie DROP Majcichov – 800,00 Eur
Účel použitia dotácie – nákup krmiva, nákup materiálu na kŕmne zariadenia.
3.Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Majcichove – 350,00 Eur
Účel použitia dotácie – ocenenie darcov krvi, deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca, mesiac
úcty k starším a náplň brašní.
4. Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Majcichov – 900,00 Eur
Účel použitia dotácie – doprava a vstupné na dva tematické zájazdy pre členov ZO SZZ, nákup
náradia na údržbu zelene.
5. Rímsko-katolícka cirkev farnosť Majcichov – 6 000,00 Eur
Účel použitia dotácie : platba za energie pre kostol, kaplnka, fara maximálne 40 % z výdavkov
energií na faru (aktivity detí, mládeže a dospelých v rámci farských priestorov), aktivity s deťmi,
mládežou a dospelými ( cestovné, vstupy, ubytovanie), stavebné úpravy kostola.
6. TTC Majcichov – .3 450,00 Eur
Účel použitia dotácie – úhrada cestovných nákladov, štartovného a nájom za telocvičňu.
7. Miestny odbor Matice slovenskej – 500,00 EUR
Účel použitia dotácie – administratívne náklady, Vatra zvrchovanosti spojená s vystúpením
ľudových súborov, oslavy osobnosti Jána Palárika.
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove taktiež schválilo príspevok z rozpočtu Obce Majcichov pre
folklórny súbor Rozmarín vo výške 400 Eur určený na reprezentáciu obce.
Schválené rozdelenia príspevkov odsúhlasili prijatím uznesenia.
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6. Správa z kontroly dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem obce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v podmienkach obecnej samosprávy – kontrolované obdobie:2019,2020
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Majcichov na 2. polrok
2021, bod. Č. 10 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie
a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce pri uzatváraní
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Predložená správa bola k nahliadnutiu
na riadnom zasadnutí a zároveň tvorí prílohu tejto zápisnice.
7.

Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021

Ďalšou témou programu bolo hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2019. Hlavná kontrolórka vo svojom hodnotení vychádzala na základe plánov
kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2021, ktoré boli schválené uznesením OZ č. 52/2020 zo dňa
14.12.2020 a uznesením OZ č. 16/2021 zo dňa 24.06.2021. Vo svojej správe uvádza všetky splnené
úlohy, predložené správy a stanoviská, ktoré boli schválené na zasadnutiach OZ. Po prerokovaní
k nej bolo prijaté uznesenie.
Podrobná správa Hodnotenia plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2022 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok - návrh
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový poriadok bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na
webovej stránke po dobu 15 dní k nahliadnutiu.
Na riadnom zasadnutí OZ bol predložený vypracovaný návrh prediskutovaný a následne schválený
prijatím uznesenia podľa predloženého návrhu so zapracovanou pripomienkou Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Trnava.
9. Rozpočtové opatrenie - návrh
Predložený návrh na rozpočtové opatrenie, v ktorom boli upravené prekročené položky
rozpočtu bol prerokovaný a následne k nemu bolo prijaté uznesenie.
10. Štatút Pamätnej izby Jána Palárika – návrh
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol predložený vypracovaný návrh Štatútu
Pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove, ktorý bol následne prediskutovaný a schválený prijatím
uznesenia podľa predloženého návrhu.
11. Pošta - rôzne
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V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Majcichov – Ing. R. Kadlec – osobne na zastupiteľstve
uviedol svoju žiadosť o zmenu Územného plánu obce Majcichov – zmenu využitia parcely č.
2051/101 k.ú. Majcichov, z „plochy ornej pôdy ostatné bonity“ na „ plochy nízkopodlažnej bytovej
zástavby – RD“. Poslanci spoločne s p. Kadlecom a ďalšími dotknutými vlastníkmi danú žiadosť
prerokovali a následne k nej prijali uznesenie.
Ako dôvod zmeny uviedli vlastníci rozšírenie ich pozemkov bez zámeru ďalšej výstavby nových
rodinných domov.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Majcichov v roku 2022 – Na trati, o.z. Trnava –
poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť „ Na trati, o.z. ″ (A/903/2021) a následne
k nej prijali uznesenie.
Oznámenie a žiadosť – Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Privincialát
uršulínok, Bratislava – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení bola prerokovaná a následne k nej bolo prijaté uznesenie.
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí predložený
mestom Trnava – predložený návrh zapísaný pod číslom A/118/2022 zo dňa 15.2.2022 bol
prerokovaný a prijatím uznesenia zamietnutý.
SPS Spoločnosť Parkinson Slovensko – žiadosť o príspevok na činnosť občianskeho združenia
SPS - Poslanci prerokovali danú žiadosť a následne k nej prijali uznesenie.
Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby – Antonius senior centrum – Providentia Občianske združenie,
Sládkovičovo – predložená žiadosť bolo prerokovaná poslancami a po prerokovaní k nej prijali
uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Žiadosť o prenájom nebytový priestor – PZ DROP Majcichov – žiadosť o prenájom bola
prerokovaná a poslanci prijatím uznesenia schválili zámer v zmysle § 9 ods.9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať majetok obce - časť
nebytových priestorov – Klub PZ DROP /zasadačka, kuchynka, toaleta/ a sklad o celkovej výmere
95 m², ktoré sa nachádzajú v suteréne Kultúrneho domu Majcichov a súvisiace zariadenie do
výpožičky na dobu určitú 10 rokov z dôvodu užívanie nebytových priestorov na činnosti súvisiace
so vzdelávaním sa, stretávaním sa členov a zabezpečením chodu Poľovníckeho združenia DROP
Majcichov pre Poľovnícke združenie DROP Majcichov, Majcichov 347, 919 22 Majcichov.
Žiadosť o dlhodobý prenájom klubovej miestnosti – Slovenský zväz záhradkárov ZO 16-31
Majcichov – predložená žiadosť bola prerokovaná poslancami a po prerokovaní k nej prijali
uznesenie, v ktorom schválili zámer v zmysle § 9 ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prenechať majetok obce - časť nebytových priestorov –
Klubovňa záhradkárov /zasadačka, kuchynka, toaleta/ a sklad, o celkovej výmere 110 m², ktoré sa
nachádzajú v suteréne Kultúrneho domu Majcichov a súvisiace zariadenie do výpožičky na dobu
určitú 10 rokov z dôvodu užívanie nebytových priestorov na činnosti súvisiace so vzdelávaním sa,
5

rozvíjaním záhradkárskych činnosti a stretávaním sa členov organizácie pre Slovenský zväz
záhradkárov ZO 16-31, 919 22 Majcichov, Majcichov 606, 919 22 Majcichov.
Starosta obce Ing. Tibor Marek informoval poslancov o vážnom havarijnom stave opadávania
fasády kultúrneho domu zo strany na nádvorí – poslanci spoločne so starostom danú situáciu
prerokovali a dali za úlohu poslancovi p. Zaťkovi zistiť vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu
fasády a opravu strechy.
12. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 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. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho zasadanie obecného zastupiteľstva.
V Majcichove, 24.2.2022
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:












Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem
obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám
a združeniam, ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2021
Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem
obce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach obecnej
samosprávy – kontrolované obdobie: 2019, 2020
Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 1/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový poriadok
Štatút Pamätnej izby Jána Palárika

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič

Marián Zaťko

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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