
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 03.júla  2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Prítomní:             Starosta obce:  Ing. Martin Mach

                Zástupca starostu: Ing. Ján Pšenák  

Členovia OZ:  
  Daniela Fialová 
  Milan Matúš
  Ing.Ľubomír Michalík
  Ing.Ondrej Novosad
  Ján Žák

Neprítomní:         Ing.Michaela Gažiová  - ospravedlnená

Overovatelia  zápisnice:  
 Ing. Ján Pšenák

             Ján Žák

Kontrolórka obce:     Anna Drevenná               
 

 Program zasadnutia:
               
   1. Zahájenie
                               2. Budova s.č. 221 – priamy predaj majetku

1/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia

     Otvorenie zasadnutia vykonal  starosta obce  Ing. Martin Mach. Privítal  prítomných 
a oboznámil  ich s programom. Program bol jednohlasne schválený .



 2/ Budova s.č. 221 – priamy predaj majetku

Obec Motešice zverejnila na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Motešiciach 
číslo 77/2012   zámer predať svoj majetok priamym predajom. Predmetom zámeru priameho
predaja   je  nehnuteľnosť zapísaná  na LV č. 1 parcely registra  „C“  parc.č.   909/134 a  
budova súp.č.   221 vo   výmere  313  m2,  druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria.  
Uvedenú nehnuteľnosť obec Motešice odpredá len za účelom budúcej prestavby na bytový 
dom v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou vo vlastníctve obce. Uvedený zámer
bol  zverejnený  na  obecnej  tabuli  i  na  web  stránke  obce  od  13.06.2012  do  02.07.2012. 
Minimálna  cena,  za ktorú sa nehnuteľnosť ponúkla je  28 600,-  €.  Do tohto termínu bola 
doručená  jedna obálka s cenovou ponukou. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 3.júla 2012 
za  účasti  starostu  obce  a  poslancov  obecného  zastupiteľstva.  Ponuka  bola  doručená  od 
V.V.BUILDING,  s.r.o.  Oblúková  32,  91701  Trnava,  zastúpená  Dr.Viliamom  Vítekom, 
konateľom spoločnosti. Ponuková cena za predmetnú nehnuteľnosť je 30 000,- €.
Ponuková cena za existujúcu projektovú dokumentáciu je 17 000,- €.

U Z N E S E N I E č. 80/2012

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
               s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č.1, vedenom Správou katastra Trenčín, 
okres Trenčín, obec Motešice, k.ú. Horné Motešice a to: 
Budova  s.č.  221  s  príslušenstvom  umiestnená  na  pozemku  parc.  reg.  „C“  č.  909/134, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2  v sume 30 000,-  €  firme  V.V.BUILDING, 
s.r.o. Oblúková 32, 91701 Trnava, zastúpená Dr.Viliamom Vítekom, konateľom spoločnosti
 za  účelom  budúcej  prestavby  na  bytový  dom  v  súlade  s  existujúcou  projektovou 
dokumentáciou vo vlastníctve obce. OZ poveruje starostu obce  vstúpiť do rokovania  
o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva horeuvedenej nehnuteľnosti.

U Z N E S E N I E č. 81/2012

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
               s c h v a ľ u j e
nájom  nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č.1, vedenom Správou katastra Trenčín, 
okres Trenčín, obec Motešice, k.ú. Horné Motešice a to:
účelový  nájom –  výstavba  parkoviska  a  prístupovej  komunikácie,   pozemku  p.č.  909/48 
zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  1215  m2  k.ú.  Horné  Motešice  za  1,-  €   firme 
V.V.BUILDING,  s.r.o.  Oblúková  32,  91701  Trnava,  zastúpená  Dr.Viliamom  Vítekom, 
konateľom spoločnosti na dobu  1 roka od podpisu zmluvy oboma stranami.

Overovateľ:                                     Overovateľ:                                Starosta obce :
Ing. Ján Pšenák                                   Ján Žák                                   Ing. Martin Mach

Zapísala  6.7.2012     Kopecká  Alena


