
   Z á p i s n i c a  
 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 

dňa 31.03.2009 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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

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

Ing.Ján Pšenák                                                                                       
MVDr.Miloš Hájek  

     

Overovatelia zápisnice:  
           Ing.Ondrej Novosad 
                                                      MVDr.Miloš Hájek 
 
 
     Kontrolórka obce:          p.Anna Drevenná                
    Riaditeľka ZŠ s MŠ:       Mgr.Iveta Jatzová 
 
 
 
Program zasadnutia: 
                                     1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia 
                                      2/  Kontrola uznesení 
                                                 3/  Budova s.č.71 doriešenie 
                                                 4/  Došlá pošta                                                    
                                                 5/  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 
24.02.2009. Prijaté uznesenia č.177,178,179,180 boli splnené. 
 
 
 
    U Z N E S E N I E  č.177/2009 
 
    Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  zápisnicu z riadneho 
    zasadnutia OZ konaného dňa 24.02.2009 jednohlasne 
    s ch v a ľ u j e  
                                                
                      
 
 
 
3/ Budova s.č.71 doriešenie 
      
      P.starostka  informoval členov s tým, že zástupcovia urbariátu Hornej časti Motešíc 
navrhujú riešiť otázku odovzdania stavby s.č.71 – bývalá knižnica mimosúdnou dohodou, 
k čomu sa vyjadrili, že sú ochotní uhradiť 10 percent z ceny budovy podľa znaleckého 
posudku. Požadujú, aby obecné zastupiteľstvo prijalo také uznesenie, s čím členovia 
obecného zastupiteľstva nesúhlasili. 
 
     
 
4/ Došlá pošta 
 
     P.starostka informovala prítomných s došlou poštou: 
 

- z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru sme dostali informáciu 
a žiadosť o zabezpečenie protipožiarnej ochrany lesov v r.2009 

- Slovenská nadácia na záchranu koní má od obce vydané stavebné povolenie z roku 
2006 na stavbu Bioplynovej stanice. V prípade začatia stavby bude potrebné doložiť 
doklady, ktoré neboli doložené, v prípade nejasnosti požiadať Krajský stavebný úrad 
o posúdenie platnosti vydaného stavebného povolenia. 



 
5/ Rôzne: 
     
- Mgr.Iveta Jatzová riaditeľka ZŠ a MŠ Motešice informovala členov OcZ s tým, že 

v zastúpení školy - nesúhlasí s umiestnením materskej školy do budovy základnej školy, 
ale navrhuje, aby do budovy školy bol premiestnený školský klub detí a priestory 
materskej školy riešiť prístavbou k školskej jedálni /pôjde o prístavbu l miestnosti a WC 
pre deti MŠ/. 

- p.starostka informovala o neschválení žiadosti o nenávratný fin.príspevok pre ZŠ s MŠ, 
preto žiadosť spolu s projektom bude podaná znovu pri vyhlásení novej výzvy - asi 
v mesiaci apríl. 

- začalo sa s rekonštrukciou kabín TJ, robia sa nové sprchy, dlažba a obklad.  
- v štádiu dokončenia je aj chodník na cintoríne v hornej časti Motešíc. Po ukončení prác 

bude vyhlásená brigáda občanov na úprave zemných prác okolo chodníka 
- čo najskôr bude riešený prístrešok – nadokrytie márnice v dolnej časti Motešíc a jej 

vyspravenie ako i osadiť nový kríž na cintoríne 
- ohľadne potoka bude stretnutie so zástupcom Povodia Hornej Nitry a.s.ohľadne prečitenie 

toku potoka Machnáč v obciach i medzi obcami 
- v Dolných Motešiciach počas volieb zaznelo viacero pripomienok o nevyužití bytu 

v budove školy, bolo by potrebné pouvažovať o dlhodobom prenájme tohoto bytu a časti 
pozemku, v zadnej časti tohto pozemku by sa dalo riešiť aj ihrisko na jeho vybudovaní by 
sa podieľal p.Žember. 

- p.starostka informovala, že pri presťahovaní materskej školy bude potrebné riešiť 
i premiestnenie pošty. Po predložení projektového zámeru na umiestnenie prevádzky 
Slovenskej Pošty v budove OcÚ členovia OcZ uložili starostke túto riešiť v 2.polroku 
2009 s využitím voľných priestorov ZS a v súčastnosti neprevádzkujúcej služby 
kaderníctva. 

- Ing.arch.Kubica informoval o pripravenosti  nového stavebného obvodu pri škole, v štádiu 
riešenia je územné konanie pre túto stavbu. 

 
 
U k o n č e n i e: 
 
Všetky body podľa programu boli prerokované a zasadnutie bolo ukončené. 
 
 
Overovateľ:                                   Overovateľ:                                 Starostka obce: 
Ing.Ondrej Novosad                      MVDr.Miloš Hájek                    Mária  Mišáková 
 
Zapísala: Anna Lacíková, 31.03.2009 


