Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
13.08.2008
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostky: Jozef Minárech

Členovia OZ: Daniela Fialová
Bohuslav Kopecký
Ing.Ondrej Novosad
Ing.Ján Pšenák
Mgr.Ľudmila Závodská

Overovatelia zápisnice: Daniela Fialová
Jozef Minárech

Kontrolórka obce:
Riaditeľka ZŠ:
Riaditeľka MŠ:

p. Anna Drevenná
PaeDr. Ďaťková Eva
Anna Peťková

Program zasadnutia:
1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
2/ Kontrola uznesení
3/ Návrh VZN o výchove a vzdelávaní zákon č.245/2008 Z.z.
4/ Rôzne

1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonala starostka obce p.Mária Mišáková, ktorá privítala
prítomných a konštatovala, že prítomní sú všetci poslanci. Oboznámila ich s programom,
nakoľko nikto nemal pripomienky, postupovalo sa podľa jednotlivých bodov programu.

2/ Kontrola uznesení
P.starostka prečítala uznesenia z riadneho obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.07.2008. Prijaté uznesenia č.142,143,144, 145,146,147,148 boli splnené.

U Z N E S E N I E č.149/2008
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach zápisnicu z riadneho
zasadnutia OcZ konaného dňa 29.07.2008
s ch v a ľ u j e .

3/ Návrh VZN o výchove a vzdelávaní podľa zákona č. 245/2008 Z.z.
Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že na základe nového školského zákona
č.245/2008 Z.z. je potrebné vypracovať VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, v MŠ. Ďalej o výške príspevku v MŠ, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. VZN bolo dopracované
prítomnými riaditeľkami ZŠ PaeDr.Ďaťkovou, MŠ p.Peťkovou a zástupkyňou školy
Mgr.Závodskou.
Do VZN treba ešte doplniť stravovanie dôchodcov a zamestnancov. Predmetom schválenia
bude VZN na nasledujúcom zasadnutí OcZ.

4/ Rôzne
P.starostka informovala poslancov:
•
na MŠ SR odkonzultovala zaradenie nového právneho subjektu: Základná škola
s materskou školou, Motešice 77 od 1.9.2008.
•
vo veci kanalizácie – rozhodnutím Krajského stavebného úradu Trenčín je prerušené
konanie vo veci výstavby: Kanalizácia obcí Horné a Dolné Motešice a výstavba ČOV
Dolné Motešice. Rozhodnutie o prerušení je umiestnené na úradnej tabuli. Po ukončení
územného konania bude zvolané stretnutie občanov, kde budú môcť občania dotazovať
zodpovedné osoby /zástupca projektanta, investora príp. stavebného úradu/ vo veci
výstavby kanalizácie.
•
vo veci výstavby rodinných domov na parc.č.925/2 v k.ú.Horné Motešice, boli oslovené
viaceré spoločnosti k vypracovaniu projektu pre územné konanie. Obec dá vypracovať
geometrické odčlenenie časti parcely a geodetická spoločnosť vypracuje
polohopis, výškopis a vytýčenie inžinierských sietí.
•
výstavba nájomnej bytovky na pkn.par.č.903 a 907, ktorá je zlúčená do C parc.903/1,
v tomto smere je prevod pozemkov na obec najpriechodnejší, kde po uskutočnení
územného konania spojeného s výstavbou nájomnej bytovky, Slovenský pozemkový fond
odpredá pozemky obci za cenu znaleckého posudku
•
vo vybavovaní sú prevody miestnych komunikácií pri p.Paškovej, pri p.Beňovi Ľ.a časť
parku pri ceste a rybníku na obec.
•
bude sa robiť oprava miestnych komunikácií spoločnosťou, ktorá po ponuke ceny urobí
opravy niektorých častí miestnych komunikácií – pri vstupe do školy a bytovky, nájazdy
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do ulíc Školská, Záhradnícka, na Hôrku, v dolných Motešiciach pri trafostanici, odpad
z miestnych komunikácií sa vyvezie a použije na spevnenie komunikácie na cintorín
v dolných Motešiciach.
bola prekopaná priekopa pod Brezinou do väčšej hĺbky bez finančných nákladov obce
a konečná hĺbková úprava bude urobená cez spoločnosť MBL s.r.o.
na Správe katastra spolu s p.Magálom sa vybavuje odstránenie tiarch, ktoré zostali na LV
v rámci exekučného konania po Žrebčíne a.s. a tiež je potrebné riešiť niektoré veci, ktoré
boli nesprávne zapísané pri spracovaní ROEPU, či pri vydaní niektorých listín pri vklade
na Správe katastra v Trenčíne.
príprava na EURO – obec má mať eurotím – t.j. pracovníci úradu, ktorí priamo
prichádzajú do styku s občanmi, predseda finančnej komisie, zástupca školy a za
podnikateľskú sféru. Do eurotímu boli navrhnutí: Ďaťková E., Fialová D., Hlocká D.,
Kopecká A., Lacíková A., Peťková A.
žiadosť o prijatie pracovníka na práce v obci si podal p.Ľuboš Šprtka, Motešice
261a p.Peter Laššo, Peťovka 42. Členovia doporučili prijať p.Ľuboša Šprtku.
obec sa zapojí do projektu: „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného
života“, kde každý občan dostane kalendár, kde bude presne rozpísaný zber podľa
jednotlivých separovaných komodít..
stretnutie s p. Ing. Slivkom – spoločnosť Pegasos, ktorý informoval o podnikateľskom
zámere – vybudovať na svojich pozemkoch solárnu elektráreň /časť k.ú. D. Motešice –
časť Závodie/.
osadenie novej úradnej tabule – Ing.Novosad doporučil, aby boli zakúpené 3 ks a aby 1 ks
bol zabudovaný v každej časti obce.
MVDr.Hájek mal pripomienku k zameraniu pozemkov pod rodinné domy je potrebné dať
vypracovať zastavovaciu štúdiu. Ďalej treba požiadať cestárov, aby upravili priestor
okolo cesty - smer na Krásnu Ves a osadiť tam značku Zákaz vývozu smetí, požiadať
poľnohospodársku organizáciu, ktorá obrába v našom chotári pozemky, aby nerozorávali
poľné cesty.
Ing.Novosad k výstavbe ČOV - je potrebné prizvať vlastníčky pozemku, kde bol zámer
výstavby ČOV a dohodnúť sa na cene, za ktorú by pozemok pod ČOV odpredali obci
resp. vodárenskej spoločnosti.
kontaktovať fi., ktorá spracováva projekt pre ZŠ a požiadať ju, aby vypracovala
komplexný projekt rekonštrukcie objektu ZŠ.

Obecné zastupiteľstvo zobralo tieto informácie na vedomie.

Overovateľ:
Daniela Fialová
Zapísala:
Anna Lacíková

Overovateľ:
Jozef Minárech

Starostka obce:
Mária Mišáková v.r.

