Z Á P I S N I C A
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 03. marca 2011

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

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej kontrolórky za rok 2010
VZN č. 1/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa
VZN č. 2/2011 –Štatút obce Majcichov
VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Majcichov
7. Schválenie poslaneckých obvodov
8. Prerokovanie návrhu – príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok
2011
9. Majcichovská desiatka
10. Pošta – rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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 všetci
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 Bc. Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: všetci prítomní
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Jozef Štefunko a Vladimír
Remenár.
Hlasovanie: Za: všetci prítomní
2. Kontrola uznesení
Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. januára 2011. Kontrolu previedla
hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová. Konštatovala, že:
-

Uznesenie č. 1/2011
Uznesenie č. 2/2011
Uznesenie č. 3/2011
Uznesenie č. 4/2011
Uznesenie č. 5/2011
Uznesenie č. 6/2011
Uznesenie č. 7/2011
Uznesenie č. 8/2011
Uznesenie č. 9/2011

-

splnené
v plnení a s novým uznesením nasledovne
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
trvá
splnené

3. Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej kontrolórky za rok 2010
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rozália Hanzelová v tomto bode
rozobrala s poslancami obecného zastupiteľstva hodnotenie plnenia
plánu práce hlavnej kontrolórky za rok Poslanci k danému návrhu prijali
uznesenie č. 11/2011. Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej
kontrolórky za rok 2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o príspevku pri
narodení dieťaťa
Starosta obce Majcichov Ing. Tibor Marek predložil poslancom
Obecného zastupiteľstva daný návrh o príspevku. Poslanci daný návrh
prerokovali a prijali k nemu uznesenie č. 12/2011.

5. Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 2/2011 – Štatút obce
Majcichov
Tento bod programu bol preložený na najbližšie riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Majcichove ( 14.04.2011).

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi na území obce Majcichov
V tomto bode programu bol predložený návrh daného VZN. Po
prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie č. 13/201. VZN tvorí prílohu
zápisnice.
7.

Schválenie poslaneckých obvodov
Poslanci OZ Majcichov prerokovali návrh na rozdelenie a pridelenie
domov ku každému obvodu. Ku konečnému návrhu bolo prijaté
uznesenie.
Do každej domácnosti v obci bude doručený leták so zoznamom
poslancov a prideleným poslaneckými obvodmi.

8. Prerokovanie návrhu – príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok
2011

Predseda Komisie pre ekonomiku Ing. Branislav Šturdík podal návrhy (
ktoré boli prejednané Komisiou pre ekonomiku a kontrolu pri OZ
v Majcichove) na príspevky z rozpočtu obce Majcichov na rok 2011,
ktoré boli prerokované, odsúhlasené a prijaté uznesenie č. 16/2011.
K doplneniu vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce Majcichov za rok
2010 bude vyzvaná organizácia TTC Majcichov listom hlavnej
kontrolórky v spolupráci s Obecným úradom.

9. Majcichovská desiatka

Starosta obce Ing. Tibor Marek spolu s predsedom komisie pre
starostlivosť o obyvateľov obce, kultúru a šport Ing. Jurajom Kučerom

informovali prítomných o prípravách a programe Majcichovskej
desiatky – cestný beh.

10. Pošta- rôzne
V pošte – rôzne boli prerokované nasledovné záležitosti:
Obecný vodovod
Komisia výstavby, rozvoja obce a životného prostredia pripraví
podklady a stanovisko k pripojeniu sa obecného vodovodu k TAVOSU,
Piešťany.

Žiadosť o prenájom priestorov kolkárne
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti o prenájom obecných
priestorov za účelom prevádzkovania skladu tovaru. Poslanci OZ
navrhujú starostovi obce dohodnúť a pripraviť zmluvu ohľadom
výhodného prenájmu.
Združenie obcí mikroregiónu DUDVÁH
Starosta obce Ing. Tibor Marek uviedol návrh na vstúpenie do združenia
obcí mikroregiónu Dudváh. Informoval prítomných o činnosti združenia.
Poslanci OZ neprejavili záujem vstúpiť do tohto združenia.

Komisia pre ekonomiku a kontrolu
Predseda komisie pre ekonomiku a kontrolu Ing. Branislav Šturdík
uviedol všetky žiadosti, ktoré boli prerokované na komisii dňa 28. 02.
2011:
1. Cenník služieb poskytovaných v obci Majcichov - bol uvedený
návrh na zvýšenie cien v cenníku. Poslanci daný návrh prerokovali
a z dôvodu zvýšenia cien energií a nákladov na prevádzku, daný návrh
bol prijatý uznesením č. 17/2011. Cenník je platný od 4. marca 2011.
2. Žiadosť o rekonštrukciu pridelenej miestnosti – ZO Slovenský zväz
záhradkárov Majcichov žiada o vybudovať sociálnu miestnosť
a kuchyňu. Nakoľko nebolo rátané s touto rekonštrukciou budovy

v rozpočte na rok 2011 je nutné počkať do vyhodnocovania plnenia
rozpočtu v júnu a podľa toho sa vyčlenia prostriedky na rekonštrukciu.
11. Návrh na uznesenie

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

12. Záver

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

V Majcichove, 20. 01. 2011
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:











Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Uznesenie
Hodnotenie plnenia plánu práce hlavnej kontrolórky obce za rok 2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 1/2011 o príspevku pri narodení
dieťaťa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 2/2011 – Štatút obce Majcichov –
návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce
Majcichov
Cenník služieb poskytovaných v obci Majcichov
Rozdelenie poslaneckých obvodov

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

Ing. Jozef Štefunko

Vladimír Remenár
..........................................

Starosta obce:
..........................................

Ing. Tibor Marek

