Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 06. 07 .2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostky: Jozef Minárech

Členovia OZ: Daniela Fialová
Bohuslav Kopecký
Rudolf Závodský
MVDr.Miloš Hájek
Ing.Ján Pšenák
Ing.Ondrej Novosad

Overovatelia zápisnice:
Jozef Minárech
Daniela Fialová

Kontrolórka obce:

Anna Drevenná

Program zasadnutia:
1/ Zahájenie
2/ Kontrola uznesení
3/ Záverečný účet obce za rok 2009
4/ Organizačný poriadok obecného úradu Motešice
5/ Informácia o čerpaní úveru
6/ Rôzne

1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonala starostka obce p.Mária Mišáková. Privítala prítomných a
konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci. Oboznámila ich s programom, keďže na
zasadnutie OcZ prišiel MVDr.Vladimír Ondris p.starostka mu udelila slovo.
Pán Ondris chcel vedieť z akého dôvodu pozemky, ktoré on užíva začal čistiť p.Magál.
P.starostka mu dala informáciu v tom zmysle, že na základe listu z Obvodného pozemkového
úradu v Trenčíne o „Zaburinení pozemkov“ boli upozorňovaní všetci vlastníci v obci, ktorí sa
o pozemky nestarajú a tieto sú zaburinené, aby zjednali nápravu. Pán Ondris žiadal, aby mu
obec dala kópiu listu, ktorý bol odoslaný p.Magálovi, čo mu p.starostka prisľúbila.
Ďalej zasadnutie pokračovalo podľa jednotlivých bodov programu.

2/ Kontrola uznesení
P. starostka prečítala prijaté uznesenia z obecného zastupiteľstva dňa 18.05.2010
uzn.č.218, 219,220, 221, 222, 225,226, 227/2010 boli splnené. Uzn.č.223/2010 je v riešení
a uznč.224/2010 – využitie priestorov ZŠ na sústredenie Detského folklórneho súboru Radosť
z TN, sústredenie sa neuskutoční.

U Z N E S E N I E č. 228/2010
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach zápisnicu zo dňa
18.05.2010 jednohlasne s ch v a ľ u j e .

3/ Záverečný účet obce za rok 2009
Účtovníčka p.Alena Kopecká predložila členom OcZ vypracovaný Záverečný účet obce
za rok 2009. Záverečný účet obce je vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 229/2010
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach „Záverečný účet obce
za rok 2009“ po prejednaní
s ch v a ľ u j e, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

4/ Organizačný poriadok obecného úradu Motešice
P.starostka oboznámila poslancov s vypracovaným Organizačným poriadkom obecného
úradu Motešice, ktorý vydáva starosta obce a o jeho vydaní a zmenách informuje obecné
zastupiteľstvo.

U Z N E S E N I E č. 230/2010
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
„Organizačný poriadok obecného úradu Motešice“
b e r i e na v e d o m i e.

5/ Informácia o čerpaní úveru
P.Kopecká A. informovala o čerpaní úveru, ktorý má obec z Dexia banky na prístavbu
materskej školy. Zatiaľ sa z úveru uhradili dve faktúry, ktoré predložila spoločnosť STACON
s.r.o. a poplatky banke za poskytnutie úveru. Iné čerpanie nebolo.

U Z N E S E N I E č. 231/2010
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach informáciu
o čerpaní úveru b e r i e na v e d o m i e .

6/ Rôzne
-p.starostka informovala členov OcZ s tým, že v obci je otvorená nová prevádzka MIA
BAR – prevádzkový čas povolený v zmysle VZN
- športovci vybudovali detské ihrisko vedľa futbalového ihriska, starostka im tu vyslovila
poďakovanie
- ďalej informovala o zlej finančnej situácii všetkých miest a obcí na Slovensku. Obce
nateraz zabezpečujú najmä vývoz komunálneho odpadu /i tu hrozí, že dôjde k obmedzeniu
vývozu raz za mesiac, sú obmedzené najmä vývozy veľkokapacitných kontajnerov/. Zatiaľ
neriešime situáciu tak, že by sme v nočných hodinách vypínali verejné osvetlenie, ale
nevoláme TSM Trenčianske Teplice opravovať blikajúce, či nesvietiace lampy /žiaľ niektoré
sú v takom stave už dlhšie/. Podobná situácia je i s miestnym rozhlasom, kde je potrebné
najskôr doriešiť orez stromov a kríkov zasahujúcich do rozhlasových drôtov /popri hlavnej
ceste do dolnej časti Motešíc/, až následne sa zrealizuje oprava miestneho rozhlasu.
- Ing.Novosad mal pripomienku, že v dôsledku šetrenia je potrebné preveriť kúrenie
Biomasou, aby sa zbytočne nevykurovali priestory v KD, ďalej sa dotazoval na prijímanie
detí do MŠ.
- p.Závodský Rudolf požiadal, aby obec vyvolala správne konanie ohľadne stavby
postavenej na parc.č.306, ktorá je vo vlastníctve p.Závodského Tomáša a na uvedenej parcele
stojí stavba p.Jozefa Hehejíka - kontrolórka obce informovala p.Závodského, že uvedená
požiadavka musí byť predložená písomne.

Ďalej pán Závodský R. informoval, že je potrebné, aby p.Hehejík odstránil hlinu, ktorú
navozil na obecný pozemok.
p.Drevenná Anna – kontrolórka obce informovala o zákone č.9/2010 o úlohách kontrolórov
pri riešení sťažností.
- MVDr.Hájek sa dotazoval na stavebné pozemky pri škole – po dopracovaní hlukovej štúdie,
bude vydané územné rozhodnutie.
- Ing.Novosad infomoval o zásahu DHZ Motešice pri požiari senníka patriacemu spoločnosti
MBL s.r.o. a poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolné Motešice pri hasení tohto
požiaru.

U k o n č e n i e : Body programu boli prerokované a zasadnutie bolo ukončené.
Overovateľ:
Jozef Minárech
Zapísala:
Anna Lacíková, 6.7.2010

Overovateľ:
Daniela Fialová

Starostka obce:
Mária Mišáková

