ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 28. mája 2020

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Mgr. Žák
Neospravedlnený: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kúpa pozemku - prerokovanie
Rozšírenie Materskej školy Majcichov
IBV pod kostolom, I. etapa - informácia
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 mimoriadnej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní 8 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: JUDr. Masník a Ing. Branislav
Šturdík
Hlasovanie: Za: všetci (8)
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Anton Frolkovič a Mgr. Miloš Lelkeš
Hlasovanie: Za: všetci (8)
2.

Kúpa pozemku - prerokovanie

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Majcichove na mimoriadnom zasadnutí prerokovali a prijatím
uznesenia schválili kúpu pozemku – parcela registra „C“, parcelné číslo 41/2, o výmere 1882 m2,
druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len „pozemok“) nachádzajúcu sa v katastrálnom území
Majcichov, evidovanej Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 445
pre katastrálne územie Majcichov, obec Majcichov, okres Trnava, ktorej vlastníkom je: Neštická
Antónia r. Brestovanská, bytom Seredská 3924/67, Trnava - Modranka, PSČ 917 05, SR, dátum
narodenia: 24.03.1954 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 (ďalej len „predávajúca“)
za celkovú kúpnu cenu za pozemok vo výške 85.000,- eur, slovom osemdesiatpäťtisíc eur,

1

a uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude kúpa pozemku medzi predávajúcim a Obcou
Majcichov ako kupujúcou (ďalej len „kúpna zmluva“), pričom náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša Obec Majcichov.
Poverili starostu uzatvorením kúpnej zmluvy. Ide o kúpu pozemku okolo zdravotného strediska.

3. Rozšírenie Materskej školy Majcichov
Starosta obce spoločne s riaditeľkou materskej školy informovali prítomných poslancov
o zvýšenom počte prihlášok do MŠ a možnosti o vytvorenie novej triedy v elokovanom pracovisku.
Poslanci OZ v Majcichove prijatím uznesenia schválilo zriadenie elokovaného pracoviska materskej
školy v Majcichove, Majcichov č.14, v objekte Majcichov č.606 a zriadenie Výdajnej školskej
jedálne pri elokovanom pracovisku Materskej školy v Majcichove, Majcichov č.14, v objekte
Majcichov č.606.

4. IBV pod kostolom - informácia
Na mimoriadnom zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia investora, ktorí majú záujem o výstavbu
RD v lokalite pod kostolom pri ihrisku. Oboznámili poslancov s plánovaným návrhom a žiadosťou
na súhlas obce na vybudovanie miestnej komunikácie z časti aj na obecnom pozemku. Po
prerokovaní, obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasilo s vybudovaním MK a inžinierskych sietí,
pričom investor prisľúbil vybudovanie nového oplotenia športového areálu.

Ďalej bola na mimoriadnom zasadnutí prerokovaná aj došla písomná žiadosť od manželov
Čambálových na jednorazovú finančnú výpomoc. Obec Majcichov pripravuje Všeobecne záväzné
nariadenie ( ďalej len VZN) o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce Majcichov, ktorým sa
upravia podmienky na poskytnutie pomoci. VZN bude schválené na najbližšom riadnom zasadnutí
koncom júna a daná žiadosť bude opätovne prerokovaná.

9. Návrh na uznesenie
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené
uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Na záver ešte pripomenul termín najbližšieho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
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V Majcichove, 28.5.2020
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:





Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenie
Rozpočtové opatrenia

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anton Frolkovič

Mgr. Miloš Lelkeš

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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