Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 24.januára 2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:

Starosta obce:

Členovia OZ:

Prítomní:

Ing. Martin Mach
Ing. Ľubomír Michalík
Ing.Ondrej Novosad
Ing. Michaela Adamcová
Ján Žák
Peter Hošek
Milan Matúš

Neprítomný:

Ing. Ján Pšenák - ospravedlnený

Hostia:

Radka Gešnáblová
Daniela Fialová
Anna Lacíková
Mária Mišáková

Overovatelia zápisnice:

Peter Hošek
Milan Matúš

Program :
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce Ing. Martin Mach. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom. Program bol jednohlasne schválený a pokračovalo sa podľa
jednotlivých bodov programu.

2. Kontrola plnenia uznesení
P. starosta prečítal prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
13.12.2017.

U Z N E S E N I E č. 301/2018
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslanci, za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Motešice
P. starosta oboznámil poslancov OZ, že do uzávierky prihlášok výberového konania na voľbu
hlavného kontrolóra boli do 09.01.2018 do 13:00 hod. doručené 4 obálky:
1. Radka Gešnáblová, Motešice 149
2. Daniela Fialová, Motešice 110
3 .Anna Lacíková, Motešice 228
4. Mária Mišáková, Motešice 234
Poslanci OZ po otvorení obálok skonštatovali, že všetky štyri prihlášky spĺňajú náležitosti
výberového konania. Hlasovanie prebehlo tajnou voľbou.

Kandidát č. 1.
Kandidát č. 2.
Kandidát č. 3
Kandidát č. 4

Radka Gešnáblová získala
Daniela Fialová získala
Anna Lacíková získala
Mária Mišáková získala

2 hlasy
1 hlas
0 hlasov
3 hlasy

Nakoľko v prvom kole hlasovania ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov pokračovala voľba druhým kolom. Do druhého kola postúpili kandidáti
s najvyšším počtom hlasov Radka Gešnáblová a Mária Mišáková. V tajnom hlasovaní
Kandidát č.l
Kandidát č.2

Radka Gešnáblová získala 3 hlasy
Mária Mišáková získala 3 hlasy

Ani v druhom kole hlasovania nebol hlavný kontrolór zvolený, pretože obidvaja kandidáti
získali tajným hlasovaním rovnaký počet hlasov.
Po 2.kole nasledovalo žrebovanie, kde sa Radke Gešnáblovej pridelilo č.1 a Márii Mišákovej
č.2. Do osudia sa vhodilo 7 lístkov s číslom 1 a 7 lístkov s číslom 2. Každý poslanec si
vytiahol jeden lístok
Kandidát č.1 Radka Gešnáblová získala 4 hlasy
Kandidát č.2 Mária Mišáková získala 2 hlasy

U Z N E S E N I E č. 302/2018
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e prihlášky kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra
II. k o n š t a t u j e,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
III. v o l í
v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení v spojení s Rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
Radku Gešnáblovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Motešice
na dobu určitú od 01. 02. 2018 – 31.01.2024
IV. u r č u j e
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení s účinnosťou od. 1. 6. 2014
a) plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v
rozsahu 6 hodín/týždeň.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

4.

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice

P. starosta predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice. VZN je vypracované
písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 303/2018
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
j e d n o h l a s n e s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení
ZŠ s MŠ Motešice
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

5. Došlá pošta
- Žiadosť ZŠ s MŠ Motešice 77 o vyčlenenie sumy 200,- Eur z CVČ na karneval Maškarný bál , ktorý bude dňa 3.februára 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v
Motešiciach pre deti MŠ a 1.stupňa ZŠ v Motešiciach.

U Z N E S E N I E č. 304/2018
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
j e d n o h l a s n e s ch v a ľ u j e
vyčlenenie sumy 200,- Eur z CVČ na karneval Maškarný bál dňa 3.02.2018
pre deti MŠ a l.stupňa ZŠ v Motešiciach.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

6. Rôzne
-nájom majetku Obce Motešice
Spoločnosť Prima Group s.r.o. prejavila záujem o prenájom obecných pozemkov za účelom
hospodárneho využitia, poľnohospodárskeho využitia pozemkov, revitalizácie a
znovuobnovenia druhu a účelu niektorých uvedených pozemkov.
Obec Motešice zverejnila zámer nájmu majetku obce Motešice č.1N/2017 na obecnej tabuli
v súlade so zák. 138/1991 Z. z. Predmetom zámeru sú nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Motešice zapísané Na LV č.l parcely:
k.ú. Dolné Motešice p.č. EKN 320, p.č. EKN 479/2, p.č. EKN 487
k.ú. Horné Motešice p.č. CKN 909/1, p.č. CKN 925/15, p.č. CKN 1884, p.č. CKN 1887/2,
p.č. CKN 1888/2, p.č. EKN 686, p.č. EKN 1464, p.č. EKN 1494, p.č. EKN 1883, p.č. EKN
1886/2, p.č. EKN 1887

k.ú. Peťovka p.č. CKN 837, p.č. EKN 408.
Záujemcovia mohli zaslať ponuky podľa zámeru do 15.12.2017 do 12.00 hod. Do tohto času
bola na OcÚ doručená iba jedna obálka a tú p. starosta otvoril na tomto zasadnutí OZ. V
obálke bola ponuka od spoločnosti Prima Group s.r.o. , zastúpenou p. Jurajom Lančaričom.

U Z N E S E N I E č. 305/2018
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na
vedomie
ponuku spoločnosti Prima Group s.r.o. a konštatuje, že ponuka je administratívne platná a
súhlasí, požadované dokumenty boli predložené. OZ žiada p. Lančariča doplniť zámer
nakladania s obecnými pozemkami a starostovi obce doporučuje pozvať p. Juraja Lančariča
na najbližšie Obecné zastupiteľstvo.

-schválená dotácia z projektu „ Športom proti kriminalite detí“
ide o dotáciu z Ministerstva vnútra vo výške 1700,- EUR na zakúpenie lôpt, teplákových
súprav, svetelnej tabule pre TJ Motešice. Obec sa bude spolupodielať na projekte vo výške
430,- Eur.

-Biomasa - odovzdanie kotolne 29.12.2017
starosta obce informoval poslancov OZ, že od 1. 1 . 2018 si prevádzkujeme kotolňu v KD
sami, kúrenie OcÚ a KD – obecný pracovník, dodávka peliet fi Biopel 199 Eur bez DPH s
dopravou, v prípade potreby servis bude uskutočňovať fi Biopel

- triedený zber v obci starosta obce tiež informoval poslancov OZ o zbere triedeného odpadu v obci /separovanie /,
v našej obci aj vďaka získaným finančným prostriedkom z Recyklačného fondu / v roku
2015 / je postupne systémovejšie a na úrovni,
vyzbierané množstvo jednotlivých komodit za rok 2017: plasty, papier sklo, kovové obaly,
farby, drevo, textil, nebezpečný odpad, elektrozar.,
bolo oproti minulému roku zvýšené, za čo patrí poďakovanie všetkým občanom, ktorí
separujú odpad.

7. Záver
Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.
Overovateľ:
Peter Hošek

Overovateľ:
Milan Matúš

Zapísala 29.01.2018 Kopecká Alena

Starosta obce:
Ing. Martin Mach

