Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 25.marca 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach
Členovia OZ:
Bc. Miroslava Kumová
Ing. Michaela Gažiová
Ing.Ľubomír Michalík
Ing.Ondrej Novosad
Ing. Ján Pšenák
Peter Hošek
Ján Žák

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ondrej Novosad
p. Peter Hošek

Kontrolórka obce: Anna Drevenná

Hostia:

JUDr. Marek Pavlík, advokát
Mgr. Iveta Jatzová, riaditeľka ZŠ s MŠ Motešice

Program :
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení za rok 2014
4. Stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení
5. Nový stavebný obvod
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. 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 uznesení
P. starosta prečítal prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28.01.2015 a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.02.2015.

U Z N E S E N I E č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
j e d n o h l a s n e s ch v a ľ u j e
zápisnicu z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.01.2015 a zápisnicu
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.02.2015.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

3. Správa o hospodárení za rok 2014
P. Kopecká oboznámila poslancov OZ so Správou o hospodárení za rok 2014. Správa o
hospodárení je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za rok 2014
P. kontrolórka prečítala poslancom OZ stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení
za rok 2014. Stanovisko je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za rok 2014.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

U Z N E S E N I E č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
Správu o hospodárení OcÚ za rok 2014.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

5. Nový stavebný obvod
JUDr. Pavlík informoval poslancov o postupe založenia obchodnej spoločnosti t.j. s.r.o.
s majetkovou účasťou obce. Obec sa musí pridržiavať týchto právnych predpisov: Zákon o
obecnom zriadení, Zákon o majetku obce, Obchodný zákonník, Zákon o verejnom
obstarávaní a Zákon o obchodnom registri. Obecné zastupiteľstvo musí schváliť zámer
založenia s.r.o. s majetkovou účasťou obce v podobe nepeňažného vkladu – pozemky za
školou vo vlastníctve obce. Predpokladaná hodnota pozemkov pod 40 000 €. Obec pozemky,
tvoriace budúci nepeňažný vklad, nechá ohodnotiť znalcovi – v prvom rade treba urobiť
znalecký posudok. Obec si splní informačnú povinnosť, zverejní zámer vložiť ako nepeňažný
vklad pozemky vo vlastníctve obce ako vklad do s.r.o. najmenej na dobu 15 dní. Súčasne
zverejní lehotu na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Obec rozhodne o záujemcovi,
ktorého vybrala a schváli uzatvorenie spoločenskej zmluvy s vybraným záujemcom. Obecné
zastupiteľstvo schváli vklad nehnuteľnosti – pozemkov do novozakladanej spoločnosti a
schváli konečné znenie spoločenskej zmluvy, podpisom ktorej sa založí nová spoločnosť.

6. Došlá pošta
- žiadosť ZŠ s MŠ o stanovisko k žiadosti pani Ľudmily Lučanskej, Neporadza 100 o
oslobodenie od platenia poplatku v ŠKD – žiadosť zamietnutá nakoľko OZ neschválilo
uznesením žiadne výnimky pre zníženie poplatku v školských zariadeniach.
- žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie navýšenia finančných prostriedkov na mzdové náklady pre
pedagogického zamestnanca do MŠ pre školský rok 2015/2016. V budúcom školskom roku
predpokladáme 2 triedy s celodennou starostlivosťou, a preto je potrebné z personálneho
hľadiska zabezpečiť ďalšieho pedagogického zamestnanca, aby bola dodržaná bezpečnosť a
ochrana zdravia detí v prevádzke MŠ.

U Z N E S E N I E č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
žiadosť o schválenie navýšenia finančných prostriedkov na mzdové náklady
pre pedagogického zamestnanca do MŠ pre školský rok 2015/2016 a zároveň
ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ pripraviť rozpis úväzkov pre budúci školský rok v MŠ.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

- žiadosť ZŠ s MŠ o stanovisko k personálnemu obsadeniu v prevádzke školská jedáleň. V
uvedenej prevádzke bola vykonaná kontrola zo Spoločného školského úradu Bánovce nad
Bebravou. Kontrolou bolo zistené, že vzhľadom na počet zápisných lístkov je v prevádzke
školská jedáleň nedostatočné personálne obsadenie. Preto odporučili prehodnotiť súčasný stav
úväzkov, aby boli dodržané zásady stravovania a pestrosť predpísaná normami pre školské
stravovanie.

U Z N E S E N I E č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
žiadosť ZŠ s MŠ o stanovisko k personálnemu obsadeniu v prevádzke ŠJ a zároveň
doporučuje
riešiť personálne obsadenie dohodou s vedúcou školskej jedálne.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.
- zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obcou Motešice a JUDr. Marekom Pavlíkom,
advokátom: poskytovanie právnej ochrany pri výkone funkcie starostu, zamestnancov OcÚ a
poslancov OZ pri výkone funkcie a správe obecného majetku a právnu podporu pri príprave a
realizácii investičných projektov. Ing. Michalík navrhol, nakoľko v zmluve chýba vyčíslená
za tieto služby odplata resp. odmena za výkon, do zmluvy je potrebné doplniť cenník služieb.
- žiadosť JUNIOR GAME spol. s r.o., Bebravská 11, Bratislava o vydanie súhlasného
stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky LIPA CLUB
Motešice 85.

U Z N E S E N I E č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
zamieta
žiadosť JUNIOR GAME spol. s r.o., Bebravská 11, Bratislava o vydanie súhlasného
stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky LIPA CLUB
Motešice 85.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 1 p. Žák
- oznámenie spoločnosti AE group s.r.o. o novej výzve Ministerstva hospodárstva SR pre
mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia zo dňa 19.03.2015: ponuka komplexnej
služby zabezpečenia procesov a obstarania uvedenej výzvy.

U Z N E S E N I E č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
poveruje
starostu obce osloviť spoločnosť AE group s.r.o. a preveriť podmienky čerpania prostriedkov
na modernizáciu verejného osvetlenia.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0

7. Rôzne
- potreba vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 20142020, nakoľko začínajú nové výzvy čerpania z fondov EÚ. Starosta obce osloví agentúru
TRRA, kt. nám už jeden PHSR spracovávala v minulosti. Nakoľko starosta obce už nechcel
neadresný PHSR vyzval poslancov aby predniesli svoje pripravené návrhy a podnety k PHSR
a k smerovaniu investovania v obci minimálne na spomínané obdobie.

Návrhy poslancov a starostu obce k PHSR
Ing. Pšenák
- rekonštrukcia chodníkov v hornej časti Motešíc
- vybudovanie nového chodníka na Slivnicu
- vybudovanie nového chodníka vedľa športového areálu
- vybudovanie parkoviska pred ZŠ s MŠ – pred bytovkou i pred školou
- most na Lúčnu ulicu – osadenie zábradlia
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc
Starosta obce
- dobudovanie miestnych komunikácií hlavne v Dolnej časti Motešíc, opravy chodníkov v
Hornej časti Motešíc
- detské ihrisko v dolnej časti Motešíc - areál Novej školy
- rekonštrukcia Novej školy – kúrenie, dovybavenie sály a kuchynky, rekonštrukcia podláh
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc - priorita č. 1
- rekonštrukcia fasády a strechy, vnútorných priestorov Domu Smútku
- funkčné prepojenie miestnou komunikáciou Hornej časti Motešíc s Dolnou časťou Motešíc
- rekonštrukcia vnútorných priestorov KD Motešice
- rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Motešice
- prezentácia obce, kultúrno spoločenské akcie pre občanov a návštevníkov obce
p. Hošek
- vybudovanie parkoviska s chodníkom pri športovom areáli,
- vybudovanie chodníka na Dobrašove
- bezdrôtový rozhlas v hornej časti, v dolnej časti Motešíc a v Peťovke
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc
Ing. Gažiová
- zriadenie obecných oznamov cez SMS správy
- rekonštrukcia obecných budov
- rekonštrukcia domu smútku
- oplotenie, osvetlenie cintorína a vybudovanie urnovej aleje na cintoríne
- vybudovanie multifunkčného ihriska pre deti a mládež
- zvýšiť počet kultúrno-spoločenských akcií pre občanov a návštevníkov obce
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc
p. Žák
- rekonštrukcia kultúrneho domu Motešice
- rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice v Peťovke, rekonštrukcia WC, rekonštrukcia
vnútorných priestorov budovy
- osadenie odvodňovacích žľabov na ulici Pod Brezinou smerom od cintorína k ulici
Zahradnícka
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc

Bc. Kumová
- vybudovanie miestnych komunikácií / v Dolnej časti Motešíc, ulica pri parčíku SNP, oprava
„Pastierne“/
- dobudovanie chodníkov / smer Slivnica, pri športovom areáli smerom k žrebčínu /
- rozšírenie pouličného osvetlenia hlavne pridať svetelné body Slivnica smerom Neporadza,
pri športovom areáli smerom k žrebčínu
- vybudovanie bezpečnej / možno cyklotrasa / cesty pre chodcov a cyklistov medzi Dolnými a
Hornými Motešicami
Ing. Novosad
- vybudovanie miestnych komunikácií v Dolnej časti Motešíc
- odborné vyspravenie - odvodňovací kanál z Boriny
- spevnené plochy s obrubníkmi a dlažbou pod kontajnery na separovaný zber,
- trávnaté ihrisko pri Novej škole, osadenie bránok
- rekonštrukcia Novej školy v DM
- oplotenie cintorína v Dolných Motešiciach
- cyklotrasa Horné – Dolné Motešice – úsek 1
- vybudovanie chodníka v Dolnej časti Motešíc smerom od p. Beláka k autobusovej zastávke
- nový stavebný obvod v Hornej časti Motešíc
Ing. Michalík
- dotiahnuť signál a rozhlas do obce Peťovka
- retardéry v obci – spomaľovače na vjazdoch do obce a pred ZŠ s MŠ Motešice
- kompletné riešenie dopravného značenia v obci
- orientačné označenie ulíc, zistiť zákonom dané možnosti
- vybudovanie vstupných uvítacích tabúľ v obci na všetky príjazdy do obce
- triedený zber v obci, umiestnenie smetných nádob na jednotlivých zberných miestach,
potreba naďalej motivovať občanov obce k separácii a k vhadzovaniu do kontajnerov len
vyznačené druhy odpadov. Starosta obce vyzval na spoluprácu aj ZŠ s MŠ Motešice, aby sa
možno aj cez deti motivovali ich rodičia k správnej separácii odpadov
- Starosta obce informoval aj prijatom novom zákone o odpadoch, kde sú mnohé pre obec
nezmyselné prijaté opatrenia/ napr. o čiernych skládkach, o poplatkoch t. tj. príjmy a výdavky
za odpad musí mať obec rovnaké.../

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

Overovateľ:

Starosta obce:

Ing. Ondrej Novosad

Peter Hošek

Ing. Martin Mach

Zapísala 31.03.2015

Kopecká

