
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 6.februára 2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach

Členovia OZ: 

Bc. Miroslava Kumová

Ing.Ľubomír Michalík

Ing.Ondrej Novosad

Ing. Ján Pšenák

 Ing. Michaela Gažiová

Peter Hošek

          Ján Žák           

Overovatelia zápisnice: 

                           Bc. Miroslava Kumová

  Ján Žák

Kontrolórka obce:  Anna Drevenná

P r o g r a m  :
1. Zahájenie
2. Prehodnotenie  zmluvy o dodávke zberných  nádob  a stanovenie  ich umiestnenia v 
jednotlivých častiach obce
3.  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.  Prehodnotenie  zmluvy o dodávke zberných  nádob  a stanovenie  ich 
umiestnenia v jednotlivých častiach obce

P. starosta oboznámil poslancov o zmluve o dodávke zberných nádob podpísanej v novembri 
2014 s Recyklačným fondom. Do verejného obstarávania sa prihlásilo 5 firiem, najúspešnejšia
bola firma Tatrex skk s.r.o., Trnava, ktorá nám po podpise zmluvy dodá 37 zberných nádob na
sklo, papier, plasty, kovové obaly a VKM (tetrapaky) v celkovej sume 8 296,80 €. Dotácia na 
nákup bude z Recyklačného fondu.

Poslanci stanovili umiestnenie zberných nádob v jednotlivých častiach obce nasledovne:

Horné Motešice: 10 zberných miest na obecných pozemkoch
1. Lúčna ulica – medzi rodinným domom p. Dovičinovej a potokom
2. Záhradnícka ulica – pri budove starej knižnice
3. Školská ulica – pred rodinným domom p. Kadleca
4. areál ZŠ s MŠ Motešice
5. Dobrašovská ulica – oproti zvonici
6. Dobrašovská ulica  -  pri studni  oproti rodinného domu p. Dovičinovej
7. Kráčinská ulica – oproti rodinného domu p. Marty Púčikovej
8. Slivnická  ulica pri bytovke s.č. 87
9. Slivnica
10. pred OcÚ Motešice

Dolné Motešice: 3 zberné miesta
1. oproti autobusovej zastávke
2. v centre obce pri vývesnej skrinke
3. pri Novej škole

Peťovka: 1 zberné miesto
1. pri budove bývalej Požiarnej zbrojnice

U Z N E S E N I E č.  16/2015

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
                 p o v e r u j e
starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy s firmou Tatrex skk s.r.o., Trnava o dodávke 
zberných smetných nádob 37 ks v sume 8 296,80 €.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

                        

3. Záver

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:       
Bc. Miroslava Kumová             Ján Žák Ing. Martin Mach

Zapísala   12.02.2015    Kopecká


