Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 10.09.2008
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostky: Jozef Minárech

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

Overovatelia zápisnice: Mgr.Závodská Ľudmila
Kopecký Bohuš

Kontrolórka obce:

.Anna Drevenná

Riaditeľka ZŠ:
Europojektant:

PaeDr.Ďaťková Eva
Ing.Igazová

Program zasadnutia:
1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
2/ Kontrola uznesení
3/ Projekt „Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Motešice“
3/ Schválenie VZN č.4/2008 o výchove a vzdelávaní
4/ Došlá pošta
5/ Rôzne
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1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonala starostka obce p.Mária Mišáková, ktorá privítala
prítomných a konštatovala, že prítomných je nadpolovičná väčšina poslancov a sú uznášania
schopní. Oboznámila ich s programom, nakoľko nikto nemal pripomienky, postupovalo sa
podľa jednotlivých bodov programu.

2/ Kontrola uznesení
P.starostka prečítala uznesenia z obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.08.2008.
Prijaté uznesenie č.149 bolo splnené.

U Z N E S E N I E č.150/2008
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach zápisnicu z riadneho
zasadnutia OcZ konaného dňa 13.08.2008
s ch v a ľ u j e .

3/ Projekt „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Motešice
P .starostka informovala prítomných poslancov o tom, že v stavebnom technickom
projekte sa rieši zateplenie fasády, výmena okien, komplexná oprava strechy školy a školskej
jedálne vo výške 14 mil.Sk. Technický projekt je hotový a pokračuje sa spracovaním
projektu, ktorý bude predložený na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Požiadali
sme o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad Trenč.Teplice po predložení stanovísk
štátnych orgánov vydá stavebné povolenie, ktoré je potrebné doložiť k projektu. Komplexne
spracovaný projekt bude predložený na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.
V súvislosti s realizáciou projektu sa uvažuje o prestavbe, resp. nadstavbe školskej jedálne,
kde by bola i materská škôlka. Ďalej p. starostka predstavila členom OcZ Ing. Igazovú, ktorá
je zostaviteľ a dozorovateľ projektu. Ing.Igazová oboznámila členov OcZ s postupom
podávania europrojektov. Dňa 8.októbra bude predložený na MV RR.
Člen obecného zastupiteľstva MVDr. Hájek navrhol, aby na budúcu schôdzu bol prizvaný p.
Dobiáš, ktorý spracovával stavebný projekt.

4/ Schválenie VZN č.4/2008 o výchove a vzdelávaní
Starostka obce predložila prítomným členom vypracované VZN č.4/2008 o výchove
a vzdelávaní na základe nového školského zákona č.245/2008 Z.z. Členovia VZN
jednohlasne schválili.

U Z N E S E N I E č. 151/2008
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach VZN č.4/2008
o výchove a vzdelávaní jednohlasne s ch v a ľ u j e .
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5/ Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ Motešice 77
P. starostka obce predložila prítomným členom vypracovanú „Zriaďovaciu
listinuZákladná škola s Materskou školou Motešice 77“ a zároveň návrh za členov do
školskej rady. Do školskej rady boli navrhnutí: p.Hlocká Dušana, Ing.Novosad Ondrej,
Ing.Michalík Ľubomír, a Mgr.Holka Jozef.

U Z N E S E N I E č.152/2008
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach „Zriaďovaciu
listinu Základná škola s Materskou školou“
jednohlasne s ch v a ľ u j e ,
za členov školskej rady:
p.Dušana Hlocká - jednohlasne schválená
Ing.Ondrej Novosad – sa zdržal hlasovania
Ing.Michalík Ľubomír – jednohlasne schválený
Mgr.Jozef Holka – poslanec MVDR.Hájek proti

5/ Došlá pošta
P. starostka informovala prítomných členov s došlou poštou:
1/ List zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra v súvislosti s požiadavkou
umiestnenia ČOV na pozemku súkromných osôb.
2/ List z Obvodného lesného úradu v Trenčíne o schválení Zmluvy pre výkon poľovníctva
v poľovnom revíri Machnáč pre Poľovné združenie Vyšovec.
3/ Okresné riaditeľstvo PZ dopravný inšpektorát v Trenčíne – zmapovanie značiek 40 km
rýchlosť v obci resp. ich odstránenie a prehodnotiť opodstatnenosť umiestnenia dopravnej
značky najvyššia povolená rýchlosť na 50 km/h.

4/ R ô z n e :
P. starostka informovala poslancov:
• výstavba rodinných domov – časť pri škole bolo riešené umiestnenie prekládky stĺpa
vysokého napätia pod školou. Na výzvu na vypracovanie zastavovacej štúdie
a následne projektovej dokumentácie reagovali zatiaľ dvaja projektanti, čaká sa na
ďalšie ponuky.
• výstavba bytovky pri ulici Lúčna – prekládka vysokého napätia v časti pod Brezinou
by bola finančne pre ZSE oveľa náročnejšia a pri rokovaní so zástupcami spoločnosti
BYVYSERV, ktorá sa zaoberá výstavbou nájomných bytov podľa ich vyjadrenia je
táto výstavba značne pre obec nevýhodná, lebo by obec musela vybudovať
premostenie kanála a dotiahnutie inž. sietí,
• vývoz komunálneho odpadu na skládku Veronika. V prípade uzatvorenia skládky
bude vývoz TKO realizovaný na skládku Livínske Opatovce, čo predraží vývoz
odpadu.
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•
•
•
•
•

na Peťovke sa realizuje stavba prístrešku – autobusovej zástavky pri budove Požiarnej
zbrojnice.
od 1.9. bol prijatý nový pracovník p. Miroslav Peťko.
pripravuje sa pohodový jarmok a výstava dary zeme.
Ďalej Mgr. Závodská Ľudmila upozornila starostku, že 7.9. bola znovu minútový
výpadok elektrickej energie.
kontrolórka obce p.Anna Drevenná informovala prítomných o tom, že previedla
kontrolu u Hasičského zboru Motešice. Pri kontrole nezistila žiadne závažné
nedostatky.

U Z N E S E N I E č.153/2008
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach správu kontrolóra
o prevedenej kontrole v Hasičskom zbore Motešice
b e r i e na v e d o m i e .

Overovateľ:
Mgr.Ľudmila Závodská

Overovateľ:
Bohuš Kopecký

Zapísala:
Anna Lacíková
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Starostka obce:
Mária Mišáková

