ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2020

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

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu a monitorovacej správe k 30.6.2020
5. Rozpočtové opatrenia – návrh
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 05/2019
o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020 – návrh
7. Správa o výsledkoch kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov
z rozpočtu obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám a združeniam
v roku 2019
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 (od 19:30 hod. – 9 poslanci), 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 JUDr.
Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Marián Zaťko a Pavol Karel
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Hlasovanie: Za: všetci

2.

Kontrola uznesení

Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 25. júna 2020. Kontrolu viedla pani Ing. Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že:
-

Uznesenie č. 23/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 24/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 25/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 26/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 27/2020 - splnené uznesenie
Uznesenie č. 28/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 29/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 30/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 31/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 32/2020- splnené uznesenie
Uznesenie č. 33/2020- splnené uznesenie

3. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.06.2020
Na základe predloženého plnenia rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2020 a správy hlavnej
kontrolórky, poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie.
Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov k 30. júnu 2020 bola vzatá na vedomie prijatím
uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.06.2020 – stanovisko hlavnej kontrolórky

Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky – Kontrola plnenia rozpočtu Obce
Majcichov k 30. júnu 2020, 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. júnu 2020 predložená hlavnou kontrolórkou
obce bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice.

2

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č.
05/2019 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020 –
návrh
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Majcichov č. 3/2020,
o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Majcichov bol zverejnený na úradnej tabuli v obci po dobu 15
dní. Po prerokovaní bez pripomienok schválený prijatím uznesenia.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 3/2020, o podrobnostiach financovania
a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Majcichov tvorí prílohu tejto zápisnice a je aj k nahliadnutiu na webovej stránke obce
www.majcichov.sk – VZN.

7. Správa o výsledkoch kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných
prostriedkov z rozpočtu obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym
organizáciám a združeniam v roku 2019
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Majcichov na 1. polrok
2020 vykonala hlavná kontrolórka finančnú 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 dotácie poskytnuté za rok 2019.
Správu o výsledkoch kontroly predložila poslancom na prerokovanie.
Správa o výsledkoch kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných
prostriedkov z rozpočtu obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym
organizáciám a združeniam v roku 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Pošta - rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
TTC Majcichov – Žiadosť o bezplatné užívanie telocvične ZŠ, resp. o dodatočnú dotáciu na nájom
telocvične –na zasadnutí p. RNDr. Tibor Kollár uviedol pripomienku ohľadne zmluvy za prenájom
telocvične v Základnej škole J. Palárika v Majcichove a žiadal obecné zastupiteľstvo o dodatočnú
ročnú dotáciu pre klub.
3

Po spoločnom prerokovaní mu poslanci odporúčali opätovne prejednať body zmluvy ohľadne
vyčíslenia nákladov za prenájom telocvične so základnou školou Na základe týchto podkladov bude
daná žiadosť prekonzultovaná Komisiou pre ekonomiku a kontrolu.
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy v Majcichove, Majcichov č. 14, vydanej obcou
Majcichov č.j. 646/2002 – schválené prijatím uznesenia.
P. Ferenčík D. – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku –po prediskutovaní poslanci prijatím
uznesenia zamietli odpredaj danej časti obecného pozemku.
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k investičnej činnosti – T. Zyka – ďalším bodom
programu bola došlá žiadosť, ktorú poslanci OZ prerokovali a vzali na vedomie. Nakoľko poslanci
OZ nemajú oprávnenie vydávať záväzné stanoviská k stavebnému konaniu, neprijali žiadne
uznesenie.
Škola projekt – starosta obce informoval prítomných o možnostiach rozšírenia priestorov ZŠ,
vzhľadom ku každoročnému nárastu počtu detí, a predložil návrhy. Po analyzovaní možností sa
poslanci zhodli a prijatím uznesenia schválili vypracovanie projektovej dokumentácie.
Prepočet nákladov v súvislosti s využívaním telocvične ZŠ – poslanci prerokovali predložený
výpočet nákladov k nájmu nebytových priestorov – telocvične ZŠ JP Majcichov. Daný výpočet
nákladov bude podrobnejšie prekonzultovaný na zasadnutí Komisie pre ekonomiku a kontrolu.
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ predložená ZŠ JP Majcichov - návrh zmluvy bol
prediskutovaný s následným prijatím uznesenia, na základe ktorého sa obec Majcichov ako
zriaďovateľ zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a v prípade
potreby ich poskytnúť škole na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy
pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a členov inkluzívneho tímu (1 špeciálny pedagóg a 0,5
školský psychológ a 3 asistenti učiteľa ) a refundáciou oprávnenej ceny práce.
Sýkorka n.o. – žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby opatrovateľskej
služby v domácnosti/terénne bola prerokovaná a následne k nej bolo prijaté uznesenie.
„Odkanalizovanie“ autobusovej zástavky Veterná - smer Opoj (oproti rod. Masníkovej) - pri
silných dažďoch tu zostáva veľká mláka, ktorá znepríjemňuje čakanie cestujúcich na autobus a
taktiež spôsobuje vytápanie pivničných priestorov budov. Predbežná hodnota nákladov na
opravu/rekonštrukciu cesty by sa pohybovala vo výške 12 000,00 EUR. Poslanci OZ odporučili
starostovi obce zaslať žiadosť o opravu danej cesty správcovi VÚC Trnava. Zároveň sa
problematike bude venovať stavebná komisia na svojom zasadnutí.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – starosta obce informoval prítomných, že od 1.1.2021
vzniká na základe zákona o odpadoch pre všetky samosprávy povinnosť zabezpečiť triedenie a zber
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biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Poslanci navrhli starostovi preveriť
možnosti a spôsoby triedenia a zberu BRKO v okolitých obciach.
P. Gažo I., Opoj – Žiadosť o vydanie stanoviska obce k vybudovaniu miestnej komunikácie
a inžinierskych sieti /IBV pod kostolom/ - Obec Majcichov sa drží svojho stanoviska a naďalej
súhlasí s vybudovaním miestnej komunikácie a inžinierskych sietí a s vybudovaním nového
oplotenia.
Predložený statický posudok rozostavanej stavby (haly pri zbernom dvore) – poslanci prediskutovali
predložený statický posudok Ing. Hviezdareka na rozostavanú stavbu, avšak v danom posudku nie
je jednoznačne definovaný stav objektu . Starosta obce navrhol poslancom vyčkať na stanovisko
štátneho stavebného dohľadu a potom zvážiť ďalší postup.
V ďalšom bode programu predložil starosta obce e-mailom došlú žiadosť- Návrh vybudovania
novej bytovej zóny. Poslanci po prerokovaní žiadajú investora/žiadateľa predložiť štúdiu
a stanovisko k vybudovaniu inžinierskych sietí. Investori budú taktiež prizvaní na zasadnutie
stavebnej komisie k podrobnejšiemu prerokovaniu.
Posedenie dôchodcov v roku 2020 – na základe situácie súvisiacej s rozširovaním sa pandémie
Covid 19, posedenie dôchodcov sa tento rok neuskutoční.
Kalendár na rok 2021 – poslanci odsúhlasili vypracovanie stolového obecného kalendára na rok
2021.
Termín Majcichovskej desiatky 2021 – prijatím uznesenia bol odsúhlasený termín konania sa
cestného behu Majcichovskej desiatky na rok 2021.
Kronika obce – bola prerokovaná pripomienka k vedeniu obecnej kroniky a návrh zverejniť
pracovnú ponuku na pozíciu obecná kronikárka na webovej stránke obce.

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, 23.9.2020
Zapísala: Marianna Paráková
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Prílohy:










Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia
Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k 30.6.2020
Kontrola plnenia rozpočtu k 30.6.2020 – stanovisko hlavnej kontrolórky
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 03/2020, ktorým sa mení VZN č. 05/2019 o podrobnostiach
financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Majcichov na rok 2020 – návrh
Správa o výsledkoch kontroly správnosti dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov z rozpočtu obce
Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám a združeniam v roku 2019.

Overovatelia zápisnice:

Marián Zaťko

Pavol Karel

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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