ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 14. februára 2013

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Jozef Štefunko, Mgr. Viliam Sedlák, Ing. Rozália Hanzelová
Neospravedlnení: -

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej kontrolórky za rok 2012
Správa o kontrole evidencii a spotreby vody a fakturácie vodného v roku 2012
Príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok 2013 – prerokovanie návrhu
Majcichovská desiatka
Jarné upratovanie
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
Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní
7 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 Mgr. Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Vladimír Remenár
Hlasovanie: Za: všetci

2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 13. decembra 2012. Kontrolu previedol starosta obce Majcichov Ing. Tibor
Marek. Skonštatoval, že

-

Uznesenie č. 46/2012
Uznesenie č. 47/2012
Uznesenie č. 48/2012
Uznesenie č. 49/2012
Uznesenie č. 50/2012
Uznesenie č. 51/2012
Uznesenie č. 52/2012
Uznesenie č. 53/2012
Uznesenie č. 54/2012
Uznesenie č. 55/2012
Uznesenie č. 56/2012
Uznesenie č. 57/2012
Uznesenie č. 58/2012

-

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

3. Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej kontrolórky za rok 2012
Ing. Branislav Šturdík prečítal správu Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej
kontrolórky, ktorú predložila Ing. R. Hanzlová. V správe uvádza svoju kontrolnú činnosť
v roku 2012, ktorú vykonávala v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Po prečítaní poslanci OZ prijali k danej správe uznesenie. Hodnotenie plnenia plánu
práce hlavnej kontrolórky za rok 2012 tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Správa o kontrole evidencii a spotreby vody a fakturácie vodného v roku 2012
Správa hlavnej kontrolórky o kontrole evidencii a spotreby vody a fakturácie vodného
v roku 2012 bola prečítaná Ing. B. Šturdíkom. V správe sa uvádzajú náležitosti zistené
kontrolou. Na záver tejto správy HK uviedla návrhy na opatrenia:
1. Vystavené faktúry číslovať vzostupne. Číslo domu možno použiť ako variabilný
symbol, aby nerozporovalo s § 8, odst. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
2. Na odpočtových kartách značiť spôsob určenia spotreby, ak ide o odhad. Uviesť aj na
faktúrach.
3. Umožniť ročne iba jeden odhad, prípadne nahlásenie odpočtu odberateľom. Druhý
odpočet by mala urobiť osoba poverená Obecným úradom v Majcichove. Predíde sa tým
prípadným špekuláciám zo strany odberateľov a získajú sa súčasne presnejšie informácie
o skutočnom odbere vody.
4. Zmeniť termíny odpočtu spotreby pitnej vody na mesiace jún a december.
5. Uzatvoriť zmluvy o dodávke pitnej vody s jednotlivými odberateľmi.
Poslanci navrhli pripraviť všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom budú zakomponované
všetky náležitosti o evidencii a spotreby vody a fakturácie vodného, termínu odpočtov
spotrebnej pitnej vody . Prijatím uznesenia vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky

a dali za úlohu OcÚ pripraviť návrh VZN o evidencii a spotreby vody a fakturácie
vodného. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok 2013 – prerokovanie návrhu
V tomto bode programu boli prerokované žiadosti miestnych organizácii ( OFK
Majcichov, PZ Drop Majcichov, SZZ ZO Majcichov, TTC Majcichov, Jednota
dôchodcov Majcichov, Spolok Slovenského Červeného kríža v Majcichove, FS
Rozmarín, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Majcichov) o príspevky z rozpočtu obce
Majcichov na rok 2013. Po prerokovaní účelu použitia dotácie a aktivít organizácie
následne poslanci prijatím uznesenia schválili pridelenie príspevkov z rozpočtu obce
Majcichov na konkrétne účely.
Príspevky sa poskytujú na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov č.
1/2010, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Majcichov,
účinného od 1.1.2010.
6. Majcichovská desiatka
Starosta obce Majcichov informoval všetkých prítomných o pripravovanej akcie
Majcichovská desiatka, ktorá sa bude konať 3. marca 2013. Účasť potvrdil opäť p.
Remek aj s manželkou, p. Holouš a p. Řípa.
Pri príležitosti 23. ročníka tohto medzinárodného cestného behu a 35. výročie
historického letu p. Remeka sa očakáva zvýšený počet atlétov a bežcov pri štarte.
Štartovný vklad zostáva 2,00 Eurá. Prezentácia bude v kultúrnom dome. Po skončení
pretekov je zabezpečené pre bežcov občerstvenie a tombola tak ako pominulé roky.
Dňa 20.02.2013 bude ešte zasadať komisia.
7. Jarné upratovanie
Každoročná akcia sa bude konať začiatkom mája a to 3. – 5. mája 2013. Po obci bude
rozmiestnených 12 veľkokapacitných kontajnerov. Starosta obce plánuje ešte pred týmto
termínom uskutočniť zber haluzovín a elektroodpadu. Občania budú informovaní
hlásením oznamov v miestnom rozhlase a oznamami na webovej stránke obce a nástenke
obecného úradu.
8. Pošta – rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
p. Galbavý s manželkou – osobne na zasadnutí uviedli svoju žiadosť o vypracovanie
zastavacieho štúdia k ich pozemkom pri ihrisku. V tejto lokalite nie je vypracované
zastavacie štúdia a týka sa to aj vlastníkov iných pozemkov, bude táto žiadosť opätovne
prerokovaná na stavebnej komisii a návrh predložený poslancom OZ.
p. R. Mažgút – uviedol svoj návrh na riešenie dopravnej situácie v obci. Uviedol, že
v obci sa nachádza niekoľko nebezpečných miest, nepresné a nesprávne dopravné
značenie, nepriehľadné zákruty.

Pripomenul, že na Školskej ulici určite chýba prechod pre chodcov pri škole na
zabezpečenie bezpečného a plynulého prechodu detí do a zo školy a zamedzenie
tranzitným autám prechod a výskyt nakoľko táto ulica nie je stavaná na takúto záťaž.
Nutnosť označovať poškodenú vozovku.
Kanalizácia – prečerpávačka – označenie kanalizácie, zvýšenie hlučnosti po výmene
čerpadla a preloženie prečerpávačky na iné miesto, nakoľko momentálne umiestnenie
nevyhovuje predpisom.
Rýchle občerstvenie Kebab – upozornil prítomný na možný výskyt vzniku
nebezpečenstva pri tomto rýchlom občerstvení, nakoľko odparkované autá parkujú na
zákrute, zamedzujú plynulosť cestnej premávky a podal podnet na riešenie situácie
umiestnením dopravnej značky Zákaz zastavenia. Vyriešiť novovybudované parkovisko,
na ktoré nebolo vydané žiadne povolenie nachádza sa hneď za zákrutou a ohrozuje
plynulosť cestnej premávky, zákaz parkovania za zákrutou.
Ďalej navrhol vybudovanie prechodu pre chodcov pri kostole, orezanie stromov a kríkov
v obci a tým zabezpečenie zvýšenia viditeľnosti a priehľadnosti v zákrutách.
Rozpočtové opatrenia č. 5 - 8 – poslanci obecného zastupiteľstva dostali návrhy na
rozpočtové opatrenia, ktoré prerokovali následne odsúhlasili prijatím uznesenia.
Návrh na vyradenie dlžníkov Jozefa Kocian – K-ESH a GANIMPEX, s.r.o. z účtovníctva
– poslanci dostali návrh k odpísaniu pohľadávok menovaných dlžníkov a vyjadrenie
Advokátskej kancelárie, JUDr. P. Bizub, Bratislava k možnosti vymáhania týchto
pohľadávok. V obidvoch prípadoch sú pohľadávky nevymožiteľné, nie je možné
predpokladať reálne zaplatenie dlhu a sú premlčané. Po prerokovaní materiálu sa poslanci
zhodli a prijali uznesenie, v ktorom schvaľujú odpísanie pohľadávok menovaných
dlžníkov z dôvodu nevymožiteľnosti. Stanovisko advokátskej kancelárie tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Pohľadávka voči p. Kajdači – návrh poslancov OZ – kompenzovať nezaplatenú
pohľadávku prácami pre obec a postupne odpisovaním s jeho dlhu (zhŕňanie snehu,
upravenie terénnu pri budovaní zberného dvoru)
Návrh Ing. J. Kučeru o udelení Ceny obce Majcichov za rok 2013 zakladateľom
Majcichovskej desiatky – návrh p. poslanca o udelení ceny zakladateľom p. Jaroslavovi
Lieskovskému, Vítovi Mercelovi a Milanovi Krajcovi pri príležitosti 23. ročníka
medzinárodného cestného behu Majcichovská desiatka a 35. výročia historického letu
prvého českosloveského aj európskejho kozmonauta plk. Ing. Vladimíra Remeka dňa 3.
marca 2013. Návrh bol prerokovaný a bolo k nemu prijaté uznesenie.
Obecné bytovky- starosta obce oboznámil prítomných o ďalšom postupe. Informoval
o zvýšenom počte záujemcov o byty a bude nutné si stanoviť kritéria výberu záujemcov.
o byty. Na najbližšom riadnom zasadnutí bude predložený návrh na Všeobecne záväzné
nariadenie obce o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce.
9. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu

tejto zápisnice.
10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, informoval o termíne najbližšieho
stretnutia, pripomenul termín Majcichovskej desiatky a ukončil riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 18.02.2013
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:





Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič, v.r.
Vladimír Remenár, v.r.

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek, v.r.

