
Z á p i s n i c a 
 

z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 6.augusta 2007 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   Starostka obce:      Mária Mišáková 
    Zástupca starostu: Jozef Minárech 

 
 

 Členovia OZ: Daniela Fialová 
       MVDr.Miloš Hájek 
       Bohuslav Kopecký 
       Ing. Ján Pšenák 
       Mgr.Ľudmila Závodská 

 
Neprítomný:                          Ing. Ondrej Novosad - ospravedlnený 

 
 Kontrolór obce: Irena Zigová 
 

  
Program zasadnutia: 
 

1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia 
2. Nehnuteľnosť s.č. 71 - riešenie 
3. Sociálna  výpomoc – riešenie bytovej otázky 
4. Smerný územný plán - zadanie 
5. Záver 

 
1. Zahájenie   -  otvorenie  zasadnutia 
 
Otvorenie vykonala starostka obce p. Mária Mišáková, ktorá privítala prítomných 
a oboznámila ich s programom. Nakoľko nikto nemal pripomienky, postupovalo sa podľa 
jednotlivých bodov programu. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ján Pšenák a  p. 
Bohuslav  Kopecký.  
 
2. Nehnuteľnosť s.č. 71 - Knižnica 
 
P. starostka informovala poslancov OZ o nevyhnutnej rekonštrukcii budovy s.č. 71 - knižnice, 
nakoľko pri kalamite došlo k značnému poškodeniu strechy a prevlhnutiu stropov. Po 
vzájomnej dohode s p.Rajčom a s p.Sýkorom – členmi urbariátu, kde sa dohodli, že budovu 
je potrebné riešiť a odpredať ako objekt pre podnikateľský zámer, ktorý by slúžil v prospech 
občanov. O budovu prejavil záujem p.Janík, ktorý by chcel  v uvedených priestoroch 
vybudovať predajňu mäsa. Žiadal o vypracovanie znaleckého posudku. Obec dala vypracovať 
znalecký posudok, ktorý zohľadňuje cenu za pozemok  a cenu za budovu.   
 
 
 



UZNESENIE č. 73/2007 
      Obecné zatupiteľstvo v Motešiciach 
      s c h v a ľ u j e 
      odpredaj  budovy s.č. 71 minimálne za cenu 

znaleckého posudku s tým, že členovia urbariátu 
dostanú čiastku za pozemok. 
OZ   s t a n o v u j e 
Uvedený predaj zverejniť do vývesky OcÚ  na 10 
dní.  
 

 
3/ Sociálna výpomoc – riešenie bytovej otázky 
 
P. starostka predložila poslancom žiadosť Maroša Puteru, bytom Motešice 112 o poskytnutie 
sociálnej výpomoci na kúpu bytu č.5  v bytovom dome s.č. 112. Spoločnosť MBL odpredáva 
byty do vlastníctva  a menovaný si nemôže byt odkúpiť, nakoľko nemá naň peniaze. 
Potrebuje  sumu  34 000,- Sk. P. Putera má 7 detí, je sociálne odkázaný, matka detí sa o deti 
riadne nestará, preto otec  požaduje od OcÚ sociálnu  výpomoc. P.Putera nevyužíval 
a nežiadal v priebehu roka žiadne sociálne dávky, stará sa o deti  za pomoci svojich rodičov. 
 
      UZNESENIE č. 74/2007   
      Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
      s c h v a ľ u j e 
      p. Marošovi Puterovi sociálnu výpomoc pre deti 
      vo výške 2 000,- Sk na každé dieťa t.j. celkove 
      v sume  14 000,- Sk a návratnú bezúročnú 
      pôžičku  v sume 20 000,- Sk, ktorú bude splácať 
      mesačne podľa spísanej dohody. 
 
4/ Územný plán obce – zadanie 
 
P. starostka  oboznámila poslancov OZ so začatím prípravných prác k spracovaniu podkladov 
k Smerného územného plánu. P.Ing. Čiadová príde na najbližšie zasadnutie OZ, kde bližšie 
oboznámi poslancov s vypracovaním Územného plánu obce. 
 
      UZNESENIE č.  75/2007 
      Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
      s ú h la s í 
      so zverejnením verejnej vyhlášky ako i s  
      oznámením príslušných inštitúcií o začatí 
      obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
      a poskytnutí informácií k spracovávanej UPN. 
 
 
Overovateľ:             Overovateľ:                             Starostka obce: 
Ing. Ján Pšenák v.r.              Bohuslav  Kopecký v.r.          Mária Mišáková v.r. 
 
 
 
Zapísala  dňa:  12.8.2007, Kopecká Alena       
  


