Z Á P I S N I C A
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 14. apríla 2011

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených
prezenčných listín
Ospravedlnení: 2
Neospravedlnení: -

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
VZN č. 3/2011 –Štatút obce Majcichov
VZN č. 4/2011 – o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Majcichov
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 5 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.
Juraj Kučera a Mgr. Viliam Sedlák
Hlasovanie: Za: 4
Zdržal sa: 1 ( Mgr. V. Sedlák)
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Vladimír
Remenár.
Hlasovanie: Za: všetci prítomní

2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03. marca 2011. Kontrolu previedla
hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová. Konštatovala, že:
-

Uznesenie č. 10/2011
Uznesenie č. 11/2011
Uznesenie č. 12/2011
Uznesenie č. 13/2011
Uznesenie č. 14/2011
Uznesenie č. 15/2011
Uznesenie č. 16/2011
Uznesenie č. 17/2011
Uznesenie č. 18/2011
Uznesenie č. 19/2011

-

trvalé uznesenie
schválené
trvalé uznesenie
trvalé uznesenie
trvalé uznesenie
splnené
splnené
trvalé uznesenie
splnené
trvalé uznesenie

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2011 Štatút obce
Majcichov – aktualizácia vnútorných noriem Obecného úradu
v Majcichove - návrh
Starosta obce Ing. Tibor Marek predložil prítomným poslancom návrh
na dané VZN, ktoré sa týka aktualizácie vnútorných noriem obecného
úradu. Poslanci daný návrh prerokovali, starosta obce upozornil na
zmeny v Štatúte a následne poslanci OZ prijali k nemu uznesenie č.
20/2011. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2011
tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Majcichov - návrh
Poslanec OZ Ing. Anton Frolkovič predložil poslancom Obecného
zastupiteľstva svoj návrh VZN. Poslanci daný návrh prerokovali, doplnili
následne prijali k nemu uznesenie č. 21/2011. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Majcichov č. 4/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Jarné upratovanie
Starosta obce Ing. Tibor Marek informoval o príprave jarného
upratovania v obci. Aj tento rok by chcel v rámci jarného upratovania
pristaviť v obci veľkokapacitné kontajnery na zber nadrozmerného

odpadu. Informoval prítomných o rozmiestnení uloženia kontajnerov,
nutnosti vyhlásenia miestnym rozhlasom o pripravovanej akcie
upratovania. Termín bol stanovený na 6. a 7. mája 2011 – 11
kontajnerov. Vyvážať sa bude 2x.

6.

Pošta rôzne
V pošte – rôzne boli prerokované nasledovné záležitosti:
Komisia pre ekonomiku a kontrolu
Poslanec OZ Bc. Ladislav Masník uviedol náležitosti prerokované na

komisii:
Žiadosť p. Andrey Vaškovej o prispenie finančnej sumy na doplatenie
fakturovanej sumy na schodiskové zariadenie pre jej zdravotne ťažko
postihnutého syna – žiadosť bola zamietnutá a prijaté k nej uznesenie.
Žiadosť o kúpu pozemku – P. Monika Sisková žiada starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva o kúpu pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce. Poslanci OZ zamietli túto žiadosť nakoľko sa neuvažuje o predaji tohto
pozemku. Bolo prijaté uznesenie č. 24/2011.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Majcichov v roku 2011
– Stolnotenisový klub Majcichov v zastúpení M. Bašom – žiadosť bola
prerokovaná na zasadnutí komisie dňa 24. 2. 2011. STK Majcichov nebola na
rok 2011 pridelená dotácia z rozpočtu obce. Poslanci danú žiadosť zamietli
a prijali k nej uznesenie č. 22/2011.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Majcichov v roku 2011
– TTC Majcichov v zastúpení T. Kollárom – žiadosť bola opätovne
prerokovaná, nakoľko sa vyskytli nedostatky vo vyúčtovaní dotácie za rok
2010. Tieto nedostatky boli odstránené a prekontrolované hlavnou
kontrolórkou obce Ing. R. Hanzlovou. Poslanci OZ schválili poskytnutie dotácie
vo výške 800,00 Eur.
Žiadosť- Lorry, Vladimíra Clementisa 6644/30, Trnava – žiadosť
o odkúpenie sklolaminátových kontajnerov na sklo – OZ nemá záujem o
odpredaji
7.

Návrh na uznesenie

Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a chválené uznesenia, ktoré
tvoria prílohu tejto zápisnice
8.

Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 14. 04. 2011
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:






Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Uznesenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2011 - Štatút obce Majcichov –
návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Majcichov

Overovatelia zápisnice:
.........................................

Ing. Anton Frolkovič

Vladimír Remenár
..........................................
Starosta obce:
..........................................

Ing. Tibor Marek

