
  Z á p i s n i c a  
 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 25. 03. 2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
 
Prítomní:              Starostka obce: Mária Mišáková 
                 Zástupca starostky: Jozef Minárech 

 
     Členovia OZ                                                             
                                                           
                                                                         Bohuslav Kopecký 
                   Mgr.Ľudmila Závodská                                                                                        
                                                                         Daniela Fialová 
                                                                         Ing.Ján Pšenák 
                                                                         Ing.Ondrej Novosad  
                                                               MVDr.Miloš Hájek 
                                             
 
Overovatelia zápisnice:  
           MVDr.Miloš Hájek 
                                                      p.Daniela Fialová 
                
Hostia:                              podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                  
 
Program zasadnutia: 
                                               
                                                        1/ Zloženie sľubu nového poslanca OcZ                                                                      
                                                        2/ Vyhodnotenie verejného obstarávania 
                                                        3/ Budova s.č.71 v k.ú.Horné Motešice  
                                                        4/ Schválenie úveru 
                                                         
                                                         
                                                               
                                                    
                                                       
                                                                                                                 
 
 
1/ Zloženie sľubu nového poslanca 
 
     P. starostka informovala prítomných o tom, že z dôvodu  zmeny trvalého pobytu podľa § 
25 ods.2 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení zanikol ku dňu 25.3.2010 Mgr .Ľudmile 
Závodskej poslanecký mandát.  
Obecné zastupiteľstvo týmto informuje, že na uvoľnený mandát  podľa zákona č.346/1990 
Zb. o voľbách do samosprávy ako prvý náhradník postupuje p. Rudolf Závodský. 
P. Rudolf Závodský  zložil predpísaný sľub poslanca. Zároveň ho zastupiteľstvo určilo za 
predsedu  komisie pre šport, telovýchovu  a vzdelávanie. 
 
 



2/ Vyhodnotenie verejného obstarávania 
 
     Informáciu o výsledku verejného obstarávania na prístavbu MŠ k školskej jedálni podal 
poslanec Ing.Ondrej Novosad – ako člen výberovej komisie. Do súťaže boli doručené ponuky  
štyroch záujemcov, z ktorých potrebné náležitosti spľňala iba jedna spoločnosť, ktorá ponúkla 
i najlepšiu cenovú ponuku  - spoločnosť STACON s.r.o.  
Takto dopadlo 1.kolo výberového konania. Ing.Ján Pšenák pripomienkoval, kde bolo 
zverejnené verejné obstarávanie – bolo zverejnené  na internetovej stránke obce, čo je 
v súlade so zákonom. 
Keďže ide o zákazku s nižššou cenou je možné ešte robiť druhé kolo. Je na poslancoch, či 
prebehne druhé kolo verejného obstarávania. Poslanci hlasovali nasledovne:  
-pokračovať  v II. kole výberového konania - 2 poslanci, 
-zverejnenie vo vestníku: 1 poslanec, -zadať firme STACON – 4 poslanci. 
Nakoľko nadpolovičná väčšina poslancov súhlasila s ukončením výberového konania.  
 
                      
                                                    U Z N E S E N I E  č.215/2010  
                                                      
                                                           Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach vyhodnotenie 
                                                           Verejného obstarávania na prístavbu MŠ k ŠJ  
                                                           b e r i e   na   v e d o m i e   
                                                           a ukladá: starostke obce 

-vstúpiť do rokovania so spoločnosťou STACON s.r.o. 
Trenčianska Turná a podpísať s ňou zmluvu o dielo 
a začať realizáciu stavby. 
 

                                                     
  
3/ Budova s.č.71 v k.ú.Horné Motešice 
 
     P.starostka  informovala poslancov, že na minulom zasadnutí OcZ boli oboznámení 
o vzájomnej dohode s Urbárskou spoločnosťou Horné Motešice - odpredať im budovu s.č.71 
stojacu na parc.č.113 v k.ú.Horné Motešice za sumu  2 650 €..  
Členovia OcZ  sa po vzájomnej diskusii uzniesli -  budovu s.č.71 odpredať Urbárskej 
spoločnosti Motešice za cenu 1 660 € s tým, že všetky náklady súvisiace s odpredajom bude 
znášať kupujúci. Tento odpredaj nehnuteľnosti  sa považuje za predaj podľa osobitného 
zreteľa, nakoľko ide o dohodu. Znalecký posudok na stavbu a ostatné podklady pre predaj 
budú priložené ako doklady  ku kúpnej zmluve. 
   
 
                                                     U Z N E S E N I E  č. 216/2010 
                                                      
                                                            Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  s ch v a ľ u j e 
                                                            odpredaj budovy s.č.71 stojacej na parc.č.113 k .ú.  
                                                             Horné Motešice, Urbárskej spoločnosti Horné Motešice 

                                     za sumu 1 660 € s tým, že náklady spojené s predajom 
                                     hradí kupujúci. Ide o odpredaj nehnuteľnosti podľa   
                                     osobitného zreteľa.                                  

                                                            4 poslanci hlasovali za odpredaj, 1 sa zdržal hlasovania                                                        
                                                            2 boli proti odpredaju. 
4/ Schválenie úveru 
 
     P. starostka oboznámila členov OcZ nasledovne: kedže vo výberovom konaní na prístavbu 
MŠ  k ŠJ Motešice bola vybraná spoločnosť STACON s.r.o. Trenčianska Turná a táto bude 
realizovať stavbu, je potrebné z časového hľadiska schváliť uznesenie na čerpanie úveru 
z DEXIA banky. O možnostiach čerpania úveru z Dexia banky boli poslanci informovaní na 
minulom obecnom zastupiteľstve. Poslanci sa rozhodli pre prijatie Dexia komunál universál 



úver - vo výške 125 tisíc eura. Čerpanie financií z  úveru na iný účel musí byť schváľované na 
zasadndutí OcZ.    
 
 
                                                      U Z N E S E N I E   č.217/2010 
         
                                                     Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
 
                                            s c h v a ľ u j e             

l. prijatie Dexia komunál univerzálneho úveru  vo                                 
výške 125 000 EUR 
/slovom: jednostodvadsaťpäťtisíc EUR/ 
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a.s. so 
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:SK2020372541, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L  za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach zároveň                             
s ch v a ľ u j e,  
že v prípade ak bude na základe každoročného 
prehohodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená 
tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenie 
výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných 
prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, 
obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou 
a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného 
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel 
medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude 
úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 
2. vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za                                                                     
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 
3. čerpanie prostriedkov na iný účel musí byť vopred 
schválené  na zasadnutí OcZ 
6 poslancov hlasovalo za prijatie úveru, 1 sa zdržal    
hlasovania. 

 
 
 
 U k o n č e n i e: 
 
 Body programu mimoriadneho OcZ boli prejednané, zasadnutie bolo ukončené. 
 
 
 
Overovateľ:                                    Overovateľ:                             Starostka obce: 
 
MVDr.Miloš Hájek                        Daniela Fialová                      Mária Mišáková 

 


