
Z á p i s n i c a  
 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa 09. 03. 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Prítomní:              Starostka obce: Mária Mišáková 

                  
Členovia OZ        Bohuslav Kopecký 
                   Mgr. Ľudmila Závodská                                                                                        
                                                                         Daniela Fialová 
                                                                         Ing. Ján Pšenák 
                                                                         Ing. Ondrej Novosad  
                                                              MVDr. Miloš Hájek 
Neprítomní:                                         p. Jozef Minárech - ospravedlnený 
                                             
Overovatelia zápisnice:     Ing. Ján Pšenák 
                                                      Mgr. Ľudmila Závodská 
                
Hostia:                              podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                  
 
Program zasadnutia:              1/ Zahájenie 
                                                        2/ Kontrola uznesení 
                                                        3/ Dohoda o doriešení budovy s.č.71 v k.ú.Horné Motešice  
                                                        4/ Informácia k financovaniu projektov 
                                                        5/ Došlá pošta 
                                                        6/ Rôzne 
                                                               
l/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia   
     Otvorenie zasadnutia vykonala starostka obce p. Mária Mišáková, ktorá privítala 
prítomných a konštatovala, že prítomných je nadpolovičná väčšina poslancov. 
 Oboznámila ich s programom a  postupovalo sa podľa jednotlivých bodov programu. 
 
2/ Kontrola uznesenia 
     P.starostka prečítala prijaté uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. 2. 2010 
uzn. č. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 a 222/2010 a konštatovala, že uznesenia boli 
splnené. 

U Z N E S E N I E   č. 214/2010 
  
                      Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach zápisnicu zo dňa 2. 2. 2010 jednohlasne 
                                                  s ch v a ľ u j e.    
  
3/ Dohoda o doriešení budovy s. č. 71 v k. ú. Horné Motešice 
   P. starostka oboznámila členov OcZ s došlým listom JUDr. Trokana, kde konštatuje, že štát 
/obec/ sa zmocnil nehnuteľnosti na základe vôle vtedajšieho režimu, možno s týmto súhlasiť. 
Na druhej strane znovu doporučuje, aby došlo k dohode prevodom na urbárske spoločenstvo  
za primeranú cenu a spoločenstvo  zaviazať, aby nehnuteľnosť využívali a udržiavali.  
Ćlenovia Urbárskej spoločnosti predložili k nahliadnutiu identifikáciu parciel z r. 1998, kde je 
parc. č. 113 – zast. plochy a stavba s.č.71 na nej postavená uvedená ako: držiteľ Obec 
Motešice – teda nie vlastník. Nakoľko nehnuteľnosť rok čo rok stráca na cene a začína 
chátrať, je potrebné tento stav čo najskôr riešiť. Obec chce zabrániť podaniu žaloby a vzniku 
súdneho sporu. Došlo k návrhu, že Urbárska spoločnosť zohľadní obci finančné vstupy do 
stavby za posledné roky. Členovia OcZ  požiadali starostku obce, aby pripravila podklady 



k určeniu ceny – t.j. výdavky a pôžitky od roku 1998, na základe ktorých OcZ určí do kúpnej 
zmluvy cenu za odpredaj. 
 
4/ Informácia k financovaniu projektov 
    V súvislosti so zabezpečením financovania projektov,  zisťovala p. starostka poskytnutie  
preklenovacieho  úveru,  kde prichádzala do úvahy spolupráca so spoločnosťou -  Slovenská 
záručná rozvojová banka a Dexia a.s. Trenčín. 
Na zasadnutí privítala zástupcu Dexia banky a.s. Trenčín p. Bohúňovú, ktorá následne 
informovala o možnostiach poskytnutia fin. prostriedkov pre obec. Ing. Bohúňová 
informovala, že naša obec môže čerpať finančný úver až do výšky 60% všetkých príjmov.  
Preklenovací úver k čerpaniu z eurofondov nemá splátkový kalendár, dá sa nastaviť a obec 
spláca podľa svojich možností 5% spolufinancovania. 
Pri úvere do výšky  133 tisíc Euro – na prístavbu  MŠ, prípadne iné potrebné investície je 
tento úver nastavený  na dobu 15 rokov. Ročne by sa v rozpočte rátalo so sumou 9 tis. Euro. 
Je potrebné pripraviť úverovú zmluvu, aby po výbere dodávateľa stavby mohla byť zmluva čo 
najskôr podpísaná a mohlo  sa začať s realizáciu prístavby MŠ. Členovia OcZ s týmto 
postupom súhlasili a všetky tieto informácie vzali na vedomie.                                                   
                                                                                                                                              
6/ Došlá pošta 
   - p.starostka informovala o tom, že písomne žiadala Trenčiansky samosprávny kraj o opravu   
cesty II/516 Bánovce n/B – Trenčianske Teplice- cesta sa bude opravovať v roku 2011 
a realizovať sa bude aj oprava cesty na Peťovku. 
- v obci Peťovka a Motešice v k.ú. Dolné Motešice sa bude robiť cez Katastrálny úrad TN     
ROEP 
  
7/ Rôzne  

- p.starostka informovala, že k účasti na spolufinancovanie viacúčelového  ihriska 
oslovila aj väčšie podnikateľské subjekty, ktoré sú v obci, žiaľ finančná výpomoc 
nebola ponúknutá v požadovanej výške. Podľa informácie z Úradu vlády SR  je 
predpoklad, že ihriská alebo podobné projekty budú podporované aj v budúcnosti, 
takže sa bude môcť obec o podobný projekt uchádzať aj v nasledujúcich rokoch 

 
- priestory pošty sú pripravené, je potrebné dorobiť veci iba zo strany pošty 

 
- p.starostka informovala, že jednala so zástupcami spoločnosti  BYVYSERV, ktorí sa 

zaoberajú   výstavbou nájomných bytov  – najvhodnejšia lokalita pre výstavbu 
bytového domu je  za KD, ide o nájomné byty vo výmere nad 50 m2. Je potrebné 
zistiť záujem z radov občanov /  aby bolo aspoň 20 záujemcov/   

 
- p. starostka informovala, že v rámci Mikroregiónu  Machnáč-Inovec sa bude podávať  

            projekt na Eniromentálny fond – biokompostéry pre domácnosti a nádoby na     
            separovaný zber                       
         

- p. Mano- člen urbárskej spoločnosti Horné Motešice, občan Trenč.Teplíc predložil list 
– výzvu na odstúpenie poslanca p. Minárecha.  

 
- MVDr. Hájek sa informoval kedy sa začne výberové konanie na prístavbu MŠ a kto  

bude vyberať z ponúk, chce aby ponuky prejednávalo OcZ 
 

- p. starostka poďakovala poslancovi B.Kopeckému pri príležitosti jeho 50. narodenín 
za prácu, ktorú ako poslanec za 4 funkčné obdobia pre obec spravil a odovzdala mu  
Pamätnú plaketu obce Motešice.  
 
   

U k o n č e n i e : Body programu boli prerokované a zasadnutie bolo ukončené. 
 
Overovateľ:                                                   Overovateľ:                                 Starostka obce: 
Ing.Ján Pšenák                                           Mgr.Ľudmila Závodská                 Mária Mišáková      


