Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 10.júna 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Martin Mach

Členovia OZ:

Daniela Fialová
Ing.Ondrej Novosad
Ing. Michaela Gažiová
Ján Žák
Milan Matúš

Neprítomní: Ing. Ján Pšenák – ospravedlnený
Ing. Ľubomír Michalík - ospravedlnený
Overovatelia zápisnice: Ing. Ondrej Novosad
p. Milan Matúš

Kontrolórka obce: Anna Drevenná
Hostia: Ing. Anton Závodský – zástupca spoločnosti Autoštýl a.s.

Program :
Program :
1. Zahájenie
2. „Dlhodobý prenájom parku“ – rokovanie o zmluve
3. Rôzne
4. 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 programu.
2. „Dlhodobý prenájom parku“ – rokovanie o zmluve
P. starosta predložil poslancom OZ návrh zmluvy spoločnosti Autoštýl a.s.
o dlhodobom prenájme parku Motešice. Poslanci postupne prehodnocovali jednotlivé
články zmluvy. Po odsúhlasení jednotlivých článkou poslanec Ing.Ondrej Novosad
navrhol, aby sa uzatvorila súťaž na dlhodobý prenájom parku v rámci vyhláseného
zámeru o dlhodobom nájme majetku obce vyhlásením úspešného uchádzača a
navrhol, aby za úspešného uchádzača bola vyhlásená fi Autoštýl a.s.

U Z N E S E N I E č. 196/2014
Obecné zastupiteľstvo na základe Verejnej výzvy na predkladanie ponúk - Zámer
dlhodobého prenájmu majetku obce Motešice č.1/2013 zo dň10.09.2013 vyhodnocuje
ponuku spoločnosti AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030 v zastúpení Ing.Antona
Závodského ako najvýhodnejšiu z predložených ponúk. Zároveň ukončuje súťaž o
dlhodobý nájom majetku obce Motešice vyhlásením úspešného uchádzača, ktorým sa
stala spoločnosť AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030 v zastúpení Ing. Antona
Závodského .
hlasovalo za 5 z 5 prítomných

U Z N E S E N I E č. 197/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prípravou zmluvy o dlhodobom
prenájme majetku obce Motešice so spoločnosťou AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska
Turná 1030 v zastúpení Ing. Antona Závodského a jej predložením na schválenie
obecným zastupiteĺstvom v lehote do 26.6.2014.
hlasovalo za 5 z 5 prítomných

U Z N E S E N I E č. 198/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce informovať neúspešného uchádzača o
dlhodobý prenájom majetku obce Motečice spoločnosť EKOFARMA PAS, s.r.o.,
Chocholná-Velčice 436 v zastúpení konateľa Alexandra Chlapíka o výsledku súťaže do
20.6.2014.
hlasovalo za 5 z 5.prítomných

3. Rôzne
- právne postavenie starostov obcí zákon č. 253/94. Od 01.06.2011 sa menia platové
podmienky starostov obcí.. Mzda starostu je určená 1,65 násobok priemerného zárobku
pracovníka národného hospodárstva. OZ môže plat zvýšiť do výšky 70 %. Plat starostu je
potrebné každý rok schváliť.

U Z N E S E N I E č. 199/2014
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
určuje
v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce/primátorovi
mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov
ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods.1 bod 2 zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce/mesta je 1,65 násobok,
zvýšeného o 11 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4. Záver
Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.
Overovateľ:

Overovateľ:

Starosta obce:

Ing. Ondrej Novosad

p. Milan Matúš

Ing. Martin Mach

Zapísala 16.06.2014

Kopecká Alena

