Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 4.júla 2007
________________________________________________________________
Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostu: Jozef Minárech
Členovia OZ: Daniela Fialová
MVDr.Miloš Hájek
Bohuslav Kopecký
Ing. Ondrej Novosad
Ing. Ján Pšenák
Mgr.Ľudmila Závodská
Kontrolór obce: Irena Zigová
Hostia:

PhDr. Eva Ďaťková riaditeľka ZŠ
obyvatelia bytovky č. 79 :
p. Bartoš s manž.
p. Raczko s manž.
p. Kurucz

Program zasadnutia:
1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o mimoriadnej situácii v obci dňa 21.6.2007
4. Rozšírenie právneho subjektu ZŠ
5. Zmena VZN o sociálnej starostlivosti
6. Doriešenie odpredaja časti pozemku p.č. 925/2
7. Rôzne
8. 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.
Jozef Minárech.

2. Kontrola uznesení
P.starostka prečítala Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 25.mája 2007.
Doporučuje Uznesenia č.34/2007 a č. 48/2007 presunúť na zastupiteľstvo v novembri.

UZNESENIE č. 63/2007
Obecné zatupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
Zápisnicu z riadneho zasadnutia OZ
zo dňa 25.mája 2007.
Uznesenia č.34/2007 a č.48/2007 presúva
na riešenie až v novembri.
Uznesenia :
č. 61/2007 – Vypracovanie plánu organizačného
zabezpečenia osláv 800.výročia prvej písomnej
zmienky o obci
č. 62/2007 –Písomné vypracovanie zámeru
p.Magála o vybudovaní golfového ihriska
zostávajú v riešení

3. Informácia o mimoriadnej situácii v obci dňa 21.6.2007
P. starostka oboznámila poslancov o mimoriadnej situácii v obci dňa 21.6.2007, kedy
z dôvodu horúčav došlo k stretnutiu teplého a studeného vzduchu - k víchrici, ktorá sa dala
zrovnávať s malým tornádom. Starostka okamžite volala tiesňové volanie – linku 150
a následne bola vyhlásená mimoriadna situácia v obci. Na pomoc bol privolaný záchranný
systém, požiarnici i policajti. O 19,20 hod. sa zišiel krízový štáb obce, ktorý po zmonitorovaní
situácie doporučil postup odstraňovania vzniknutej kalamity.
Až v čase o 22.50 bola čiastočne spojazdnená cesta na Trenčianske Teplice. Ráno o 7.00
hodine bolo druhé zasadnutie štábu , po zmonitorovaní sa rozhodlo pokračovať v začatých
prácach. Smršť postihla takmer všetkých obyvateľov našej obce - poškodené strechy na
rodinných domoch, hospodárskych budovách, spadnuté komíny, povyvracané veľké
množstvo ovocných stromov. Vznikli i veľké škody na obecnom majetku:
knižnica -odviata strecha
materská škola – poškodené korýtka
potrhané telefónne, elektrické a rozhlasové vedenie.
Dodávka elektriny bola obnovená až 23.6.2007 o 14,00 hodine.
Obrovské škody na drevinách v parku a pri ihrisku sú nevyčíslené.

UZNESENIE č. 64/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na
vedomie
Informáciu o mimoriadnej situácii v obci
dňa 21.6.2007.

4. Rozšírenie právneho subjektu ZŠ
P. starostka informovala poslancov s potrebou pričlenenia MŠ k ZŠ, nakoľko počet žiakov
MŠ je nízky, finančné prostriedky, ktoré obec dostáva by boli v prípade pričlenenia MŠ k ZŠ
v jednom balíku . Ide i o to, že strecha na MŠ je v dezolátnom stave, je nutná rekonštrukcia,
do budúcnosti sa uvažuje s presťahovaním MŠ do objektu ZŠ.

UZNESENIE č. 65/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
súhlasí
s pričlenením MŠ k právnemu subjektu ZŠ
podľa zákonných predpisov po presune MŠ
do areálu ZŠ.
5. Zmena VZN o sociálnej starostlivosti
P. starostka predložila poslancom VZN č.5/2007 o sociálnej starostlivosti. Poslanci požadujú
si naštudovať uvedené VZN a preto bude schvaľované až na budúcom zastupiteľstve

UZNESENIE č. 66/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
VZN č.5/2007 o sociálnej starostlivosti.

6. Doriešenie odpredaja časti pozemku parc.č. 925/2 v k.ú. Horné Motešice
P. starostka informovala poslancov o tom, že vlastníci bytov v bytovke č. 79 a pozemku boli
vyzvaní, aby sa písomne vyjadrili k veci odkúpenia časti pozemku p.č. 925/2 k.ú. Horné
Motešice. P. riaditeľka ZŠ hovorila o potrebe oplotenia právneho subjektu ZŠ. Obyvatelia
bytovky predložili svoje návrhy na odčlenenie bytovky od ZŠ. Odčlenený pozemok /ak bude
prejavený záujem zo strany vlastníkov bytov – môže byť súkromný, alebo sa ohradí školský
areál a vznikne verejné priestranstvo, ktoré bude verejne prístupné každému. Uvolní sa
priestranstvo pri ŠJ – možnosť prístavby MŠ. P. starostka stanovuje vlastníkom bytovky
uvolniť pozemok za bytovkou - ŠJ do konca roka 2007.

UZNESENIE č. 67/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
odpredaj pozemku p.č. 925/2
v k.ú. Horné Motešice
p. Dušanovi Bartošovi a manž.
p. Ladislavovi Kuruczovi a manž.
p. Vojtechovi Raczkovi a manž.
p. Miroslavovi Richtárechovi a manž.
všetci bytom Motešice 79 spolu vo výmere
cca 500 m2 odčlenenej geometrickým plánom

v sume 80 Sk/m2
a ukladá obyvateľom bytovky
uvolniť zvyšné priestory do konca roku 2007.

7. Informácia o kultúrnych akciách v obci
P.starostka oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva o kultúrnych akciách v obci.
Uskutočnené akcie : Deň detí , Nočná súťaž požiarnych družstiev.
Plánované akcie: 15.júla 2007 – turnaj starých pánov
10. – 11. augusta 2007 – Westernshow - konské súťaže v Motešiciach.

UZNESENIE č. 68/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
Informáciu o kultúrnych akciách v obci.

8. Doplnkové dôchodkové pripoistenie
P.starostka predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na doplnkové dôchodkové
pripoistenie pre zamestnancov OcÚ. Pri uzatváraní zmlúv je potrebné, aby sa na
dôchodkovom pripoistení podielal aj zamestnávateľ – do výšky 3 % z hrubých miezd.
Zamestnanec si výšku príspevku určuje sám. S každým je individuálne podpísaná zmluva.

UZNESENIE č. 69/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
odvod príspevku vo výške 2,5 % z hrubej mzdy
zamestnanca na Doplnkové dôchodkové
pripoistenie.

9. Územný plán obce
P.starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstve o potrebe vypracovania nového
smerného územného plánu obce , nakoľko starý je neplatný a i v prípade schválenia
nejakého projektu pri financovaní je podmienka mať vypracovaný Územný plán obce- len
vtedy je možné čerpať prostriedky z fondov EÚ. /Ing. Kozubíková/

UZNESENIE č. 70/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
zadanie vypracovania smerného územného
plánu obce a
ukladá starostke obce
prizvať Ing. Kozubíkovú na rokovanie OZ
ohľadom Smerného územného plánu.

10. Odpredaj pozemkov v k.ú. Peťovka
P.starostka prečítala poslancom OZ žiadosti p. Ľuboša Rychtárecha, bytom Peťovka
o odkúpenie pozemkov

23,

l.žiadosť:
parc.č. 994/1 – orná pôda vo výmere 1981 m2
a parc.č.994/2 – ostatné plochy vo výmere 176 m2.
2.žiadosť
parc..č. 311 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2

UZNESENIE č. 71/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 994/1 – orná pôda
vo výmere 1981 m2 a parc. č. 994/2 – ostatné
plochy vo výmere 176 m2 p. Ľubošovi
Rychtárechovi v sume 50,- Sk/m2.
U k l a d á starostke obce:
Pozemok parc.č. 311 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 181 m2 - dať geometricky
odčleniť časť pozemku prechádzajúcu cez dvor
a predať 80,- Sk/m2. Riešiť v spolupráci
s vlastníkmi okolitých pozemkov.

11. Návrh finančnej komisie
Predsedníčka finančnej komisie p. Fialová predložila poslancom návrh na schválenie odmeny
starostke obce v sume 5 000,- Sk pri mimoriadnej situácii v obci – veterná smŕšť , ktorá sa
našou obcou prehnala 21.6.2007 a narobila značné škody .

UZNESENIE č. 72/2007
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
mimoriadnu odmenu starostke obce
pri mimoriadnej situácii /veterná smŕšť/ v sume
5000,- Sk.

12. Rôzne
•
•
•
•

územné konanie ČOV – prerušené - treba uzatvoriť kúpne zmluvy s vlastníkmi pozemku,
separácia zberu - zberný dvor - Ing. Mitický, Peťovka,
odchod Dr. Juríčka k 30.9.2007 – pacientov preberie Dr. Žbirková v Trenč.Tepliciach,
na VÚC nie je všeobecný lekár, ktorý by mal záujem prebrať cca 700 pacientov,

•
•
•
•

stĺp vysokého napätie pri p. starostke – napísať list elektrikárom,
kapitálové výdavky 150,- Sk na žiaka – opýtať sa p. Mokráňa,
prioritné projektové zámery obce,
vystúpenie z TVK – vstúpenie do Zsl. vodárenskej spoločnosti – otvoriť rokovanie

Overovateľ:
Ing. Ján Pšenák v.r.

Zapísala dňa: 6.7.2007 Kopecká

Overovateľ:
p. Jozef Minárech.v.r.

Starostka obce:
p. Mária Mišáková

