
   Z á p i s n i c a  
 

z verejného zhromaždenia občanov, konaného dňa 

04.02.2009 v KD Motešice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 

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

 
                                  Členovia OZ:    
                                                            Bohuslav Kopecký 

Ing.Ondrej Novosad                                                                                                                
Mgr.Ľudmila Závodská 

                Ing.Ján Pšenák 
                                       MVDr.Miloš Hájek 
   
   

  Kontrolórka obce:           Anna Drevenná                
  
 Občania obce v počte 65            
 
 
 

 Program verejného zhromaždenia: 
            
           1/ Zahájenie – otvorenie verejného zhromaždenia 
               2/ Vystúpenie starostky obce                                                                                       
               3/ Vystúpenie Ing.arch.Kubicu 
               4/  Diskusia – dotazy občanov 
               5/ Záver                                    
                                                  
                                                  
      
      
 
 
 
 
 



1/ Zahájenie verejnej schôdze previedol zástupca starostky p.Minárech Jozef, ktorý privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom  a priebehom  verejnej schôdze. 
                        
2/ Starostka obce vo svojom vystúpení oboznámila občanov s tým, čo sa v uplynulom roku   
podarilo spraviť, kde sa podarilo získať finančné prostriedky, ďalej o tom čo sa pripravuje, 
aké projekty chce podávať, oboznámila občanov o návrhu rozpočtu na rok 2009 a o tom čo sa 
pripravuje. Hlavnou prioritou v roku 2009 je vytvorenie nového stavebného obvodu pri škole.  
 
3/ Ing.arch.Kubica vystúpil a oboznámil občanov o vytvorenom novom stavebnom obvode 
o rodinných domoch, o inž.sieťach a pod. 
 
4/ V diskusii vystúpili občania s nasledovnými dotazmi a pripomienkami: 
 

- p.Tibor Oravec sa dotazoval ohľadne výstavby bytovky hovoril o tom, že mladí ľudia 
v terajšej dobe nemajú peniaze nato, aby stavali rodinné domy . Ďalej sa informoval 
na poplatky za vývoz TKO.          

- Ing.Vladimí Kutiš – žiadal úpravu cesty na Slivnicu 
- Ing.Anton Černický – treba venovať väčšiu pozornosť Dolným Motešiciam, 

zabezpečiť posýpanie cesty do kostola. Je na škodu, že čistička je pozastavená, ale 
bolo by potrebné vymeniť vodovodné potrubie. Ďalej sa dotazoval na výmery 
stavebných pozemkov a cenu za m2.  

- p..Selecký Vladimír – cestu pod Brezinou by bolo potrebné upraviť, chodia tadiaľ 
bicyklisti. 

- p. Žák Augustín – žiadal upraviť cestu v dolnej časti Motešíc, vysypať pieskom 
- p.Lacík Ľuboš – potreba stavania bytovky pre mladých ľudí, aby neodchádzali z obce 
- p.Rišková Katarína žiada o prehĺbenie priekopy /výmena skruží/ - pri 

p.Sýkorovi/maštale/ - voda jej zatápa pivnicu – požiadať p.Magála o prevedenie 
- p.Kopecký Róbert mal pripomienku k výstavbe bytov, že by bolo vhodné asanovať 

staré byty po Žrebčíne a tom mieste postaviť nové byty. Ďalej hovoril o tom, že do 
parku chodia jazdecké kone a tiež psy, ktoré park znečisťujú. Tiež žiadal p.starostku, 
aby upozornila občanov, ktorí parkujú svoje motorové vozidlá na ulici, aby si ich dali 
do dvorov 

- Ing.Ján Rajča – budova starej pošty v havarijnom stave – treba upozorniť vlastníka na 
odstránenie stavby 

- P.Ján Belák sa dotazoval či sa bude budovať chodník v dolnej časti Motešíc 
a o prehĺbení priekopy medzi Hornými a Dolnými Motešicami 

- P.Závodský Dušan – chodník v hornej časti Motešíc smer na Krásnu Ves, kontajner 
pri dome smútku chýba. Tiež hovoril o potrebe jedného bytového domu v obci 
Motešice a o potrebe Domu opatrovateľskej služby v našej obci.  

 
Na uvedené dotazy a pripomienky občanov odpovedala starostka obce a poslanci OcZ. 
 
5/ Ukončenie: 
                        Program bol vyčerpaný, občania nemali ďaľšie pripomienky a návrhy, 
zástupca starostky p.Minárech poďakoval za účasť a verejnú schôdzu občanov ukončil.   
 
 
Zapísala:  
Anna Lacíková 
dňa 4.2.2008                                                                                                         


