ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 26. marca 2020

Prítomní : Starosta obce, poslanci a ostatní podľa priložených prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Anton Frolkovič
Neospravedlnený: Program:
1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2020, ktorým sa určuje miesto a čas

zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
3.

Voľba hlavného kontrolóra obce Majcichov

4.

Rôzne

5.

Návrh na uznesenie

6.

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 OZ boli na toto
písomne včas pozvaní. Zasadnutie OZ sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení vzhľadom na
aktuálne mimoriadne opatrenia. Skonštatoval, že sú prítomní 8 poslanci OZ, teda zasadanie je
v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
Na zasadnutie OZ boli prizvaní: p. Mária Kankarová, riaditeľka MŠ a PhDr. PaedDr. Martin Bodis,
PhD., riaditeľ ZŠ.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Ing. Branislav Šturdík a JUDr.
Ladislav Masník.
Hlasovanie: Za: 8 poslanci (Ing. Bogárová, p. Karel, Mgr. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník,
Ing. Šturdík, p. Zaťko, Mgr. Žák)
(neprítomný: Ing. Frolkovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Janka Bogárová a p. Marián Zaťko.
Hlasovanie: Za: 8 poslanci (Ing. Bogárová, p. Karel, Mgr. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník,
Ing. Šturdík, p. Zaťko, Mgr. Žák)
(neprítomný: Ing. Frolkovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2020, ktorým sa určuje miesto a
čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majcichov

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na všeobecné záväzné nariadenie obce Majcichov
č. 04/2020, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovacej
pôsobnosti obce. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa bude
konať v budove Základnej školy Jána Palárika v Majcichove, Majcichov č.536, v najbližšiu stredu a
štvrtok po 15. apríli príslušného roka, v čase od 14:00 do 17:00 hodiny. Presný termín zápisu
zverejní riaditeľ školy na webovom sídle školy a obce.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Majcichov
Poslanci OZ na riadnom zasadnutí určili ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra obce Majcichov a poverili volebnú komisiu vykonaním volieb. Za členov
volebnej komisie boli zvolení: Ing. Branislav Šturdík - predseda komisie, JUDr. Ladislav Masník
a Mgr. Vladimír Žák - členovia komisie.
Hlasovanie: Za: 8 poslanci (Ing. Bogárová, p. Karel, Mgr. Lelkeš, Ing. Mareková, JUDr. Masník,
Ing. Šturdík, p. Zaťko, Mgr. Žák)
(neprítomný: Ing. Frolkovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo rozdaných 8 hlasovacích lístkov (1 hlasovací lístok zostal). Každý poslanec dostal jeden
hlasovací lístok s menami kandidátov, ktorý bol označený počiatkou obec Majcichov a podpisom
starostu obce. Voľba prebehla tajným hlasovaním. Počet odovzdaných platných lístkov so
zakrúžkovaním kandidáta bolo 8. Počet odovzdaných neplatných lístkov 0. Meno úspešného
kandidáta oznámil predseda volebnej komisie poslancom OZ.
V zmysle ustanovenia §18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Majcichov č. 7/2020 zo dňa 13.2.2020
bola na pozíciu hlavného kontrolóra obce Majcichov pre nové funkčné obdobie zvolená Ing.
Rozália Hanzelová. Hlavnému kontrolórovi bol určený plat vo výške 30% pracovného úväzku , t.j.
11,25 hod. týždenne, v zmysle § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
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4. Rôzne
V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti:
a) Predložený a prerokovaný návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2020, týkajúci sa ZŠ
Majcichov, ktorým boli upravené položky rozpočtu na strane bežných príjmov a finančných
oprerácií. Ing. Branislav Šturdík uviedol návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
Schválené rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
b) Na základe výsledku stretnutia starostu obce so zástupcami lekárne, poslanci prerokovali
možnosť odpustenia platenia nájomného za nebytové priestory spoločnosti MichalekPharm,
spol. s r.o., IČO: 31377785 v období neposkytovania zdravotnej starostlivosti všeobecným
lekárom v obci Majcichov. Dôvodom je zachovanie prevádzkovania lekárne v obci
Majcichov aj v ďalšom období.
c) V zmysle zápisu zo zasadnutia Komisie výstavby, rozvoja obce a životného prostredia zo
dňa 27.2.2020, poslanci prerokovali možnosť zmeny Územného plánu obce Majcichov
(ďalej len „ÚP“), vypustením regulatívu miestnej komunikácie na pôvodnej parcele č.
2165/44, zastavaná plocha o výmere 1981 m2 v lokalite Dolné lúky, upustením od
pôvodného zámeru komunikácie a zaradením pozemku ako plochy IBV. Dôvod: pôvodné
riešenie komunikácie v ÚP na predmetnej parcele prijatím zmeny ÚP č. 03/2008 už
v súčasnom stave dokumentácie neplní svoj zámer a je bezpredmetné.
d) Pani Mária Kankarová, riaditeľka MŠ a PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ ZŠ,
v nadväznosti na opatrenia prijaté Vládou SR, informovali poslancov OZ o opatreniach
týkajúcich sa oblasti školstva, okrem iného, aj:
- MŠ a ZŠ bude zatvorená do odvolania.
- Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude prebiehať od 4.5.2020 do 22.5.2020
zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo scanom podpísanej prihlášky
zaslanej mailovou poštou. Tlačivo žiadosti o prijatie je zverejnené na webovom sídle školy.
- Nevyžaduje sa momentálne potvrdenie od lekára, ale bude potrebné predložiť pred
nástupom dieťaťa do MŠ v auguste 2020.
- Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do ZŠ sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia
elektronického formulára na stránke ZŠ alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky
poštou alebo scanom podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou.
- Rovnako bude riešené aj prijímanie detí a žiakov do ŠKD a ŠJ.
V súvislosti s uzatvorením prevádzky MŠ a ZŠ, poslanci OZ prejednali možnosť úpravy
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Opatrenia obce ako zriaďovateľa, týkajúce sa podávania žiadosti, výšky úpravy príspevku,
spôsob zúčtovania príspevku a podobne, budú zverejnené na webových stránkach MŠ a ZŠ.
3

Poslanci OZ boli informovaní o možnosti výkonu práce pedagogických zamestnancov
z domu (tzv. home office) a možnostiach ako postupovať pri nepedagogických
zamestnancoch - práca z domu alebo prekážka na strane zamestnávateľa.
e) Starosta obce:
- oboznámil poslancov o vyhotovení a distribúcií ochranných rúšok pre všetkých obyvateľov
obce.
- Tiež informoval, že oslovil dôchodcov, ktorí by mohli byť potencionálne odkázaní na
pomoc so zabezpečením nákupu. Požiadal v tomto aj o pomoc dobrovoľníkov.
- Poukázal na príležitosť zabezpečenia stravovania seniorov obce obnovením prevádzky
stravovacieho zariadenia – Školská jedáleň.
- Informoval o prijatí finančných prostriedkov z MŠ SR určených na rekonštrukciu ZŠ
(elektrická inštalácia a vykurovací systém objektu školy).

5. Návrh na uznesenie
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli navrhnuté a schválené uznesenia,
ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
6. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Majcichove, dňa 26.03.2020
Zapísala: Ing. Alena Mareková

Prílohy:





Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Prijaté uznesenia
Rozpočtové opatrenie č. 02/2020

Overovatelia zápisnice:

Ing. Janka Bogárová
Marián Zaťko

Starosta obce:

Ing. Tibor Marek
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