
Z á p i s n i c a 

z  ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 11.decembra 2014

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

Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach

Členovia OZ :   Ing. Michaela Gažiová 
      Peter Hošek

                            Bc. Miroslava Kumová
                            Ing. Ľubomír Michalík
                            Ing. Ondrej Novosad 

Ing. Ján Pšenák
                            Ján Žák  

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Ondrej Novosad
Ing. Ján Pšenák

Kontrolórka obce:  Anna Drevenná        

Program zasadnutia :
     1.  Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

     9. Poverenie zástupcu starostu 
    10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať          

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
    11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  a voľba jej  predsedov      
    12. Diskusia
    13. Schválenie uznesenia
    14. Záver                      
       



1.  Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril Ing. Martin Mach, starosta obce a privítal prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Alenu Kopeckú a overovateľov zápisnice
Ing. Jána Pšenáka a Ing. Ondreja Novosada.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Novosadová oboznámila zhromaždenie
s výsledkami volieb v obci Motešice na funkciu starostu obce a poslancov OZ.

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Ing. Ján Pšenák vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Martina Macha ,  aby zložil zákonom
predpísaný  sľub starostu a  potvrdil  ho podpisom.  Po prečítaní  a  podpise  sľubu predsedníčka
miestnej volebnej komisie  Mgr. Jana Novosadová odovzdala Ing. Martinovi Machovi „Osvedčenie
o zvolení za  starostu obce Motešice.“ Sľub starostu je prílohou zápisnice.

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

Starosta obce Ing. Martin Mach vyzval poslanca OZ Ing. Jána Pšenáka aby prečítal  sľub poslancov
obecného zastupiteľstva , ktorí ho potvrdia svojim podpisom. Po podpise starosta obce odovzdal
každému novozvolenému poslancovi „Osvedčenie o zvolení za  poslanca Obecného zastupiteľstva
v Motešiciach. “ Sľub poslancov je prílohou zápisnice.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

Vo svojom príhovore Ing. Martin Mach poďakoval poslancom OZ  za prácu a čas  venovaný  počas
zasadnutí OZ, prácu v komisiách a pri akciách poriadaných OcÚ. Ďalej poďakoval vedeniu ZŠ s
MŠ Motešice, organizáciám v obci a pracovníkom OcÚ za spoluprácu.Vyjadril vďačnosť všetkým
občanom, ktorí odovzdali svoj  hlas staronovému vedeniu obce.Vo  funkcii zostáva starosta a päť zo
siedmych poslancov. Starosta poprial poslancom, pracovníkom OcÚ   i všetkým občanom tejto obce
veľa pracovných i osobných úspechov  , aby všetky rozhodnutia, ktoré budú schvaľovať boli vždy
 v prospech obce Motešice  a jej občanov. 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci  zvolení do obecného zastupiteľstva a tak 
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Motešiciach  je uznášaniaschopné . Starosta 
predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené 
ďalšie  návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.



8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Starosta predložil návrh, aby bola zvolená jedna komisia, ktorá by plnila úlohy mandátovej a 
návrhovej komisie.  Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta navrhol do uvedenej komisie: Ing. Ľubomír Michalík
                                                              Ing. Michaela Gážiová
                                                               p. Peter Hošek
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

Do volebnej komisie starosta navrhol : Ing. Ján Pšenák
    Ing. Ondrej Novosad

                                                               p. Ján Žák
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

9. Poverenie zástupcu starostu 

Starosta obce Ing. Martin Mach v zmysle § 13b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“ / poveril  zastupovaním starostu
poslanca  Bc. Miroslavu Kumovú.

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce predložil   návrh na poverenie poslanca Ing.  Jána Pšenáka zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  a voľba jej  predsedov 

Starosta obce predložil  návrh na zriadenie komisii,  ktoré budú pracovať ako poradný orgán pri
obecnom zastupiteľstve a ich predsedov:
- komisia finančná: Ing. Ján Pšenák
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja:  Ing. Ondrej Novosad
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport:   Bc. Miroslava Kumová
- komisia na ochranu verejného záujmu: p. Peter Hošek
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

12. Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásili:

poslanec Ing. Ondrej Novosad  - 
Vyjadril vďačnosť všetkým občanom, ktorí mu  odovzdali svoj  hlas v komunálnych voľbách. 
S výsledkami volieb bol veľmi milo prekvapený, nakoľko mu veľa občanov i v hornej časti Motešíc
odovzdalo svoj hlas. Zároveň poďakoval odchádzajúcim  poslancom za ich aktívnu prácu v OZ.



Vysvetlil občanom funkciu poslanca a odmeňovanie poslancov. V zásadách odmeňovania poslancov
je schválená odmena poslanca obce Motešice 10 € za jedno zasadnutie OZ. Celoročná odmena
poslancov bola vypočítaná podľa účasti jednotlivých poslancov na zasadnutiach OZ čo bol čistý
príjem v priemere 60 €/rok/poslanec. Zdôraznil, že zasadnutia OZ sú verejné a tým pozval občanov,
aby sa ich zúčastňovali a riešili problémy v obci spoločne.

poslanec Bc. Miroslava Kumová -
Poďakovala občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, nakoľko získala najväčší počet
hlasov  spomedzi  poslancov.  Berie  na  seba  veľkú  zodpovednosť,  aby  hájila  záujmy  všetkých
občanov a podporovala návrhy, ktoré budú v prospech celej obce.

p. Róbert Kopecký, občan obce -
Záporne zhodnotil  sľuby poslancov,  podľa neho poslanci  nič  v obci  nerobia,  komunálne voľby
neboli  dostatočne  pripravené,  pretože  nepoznal  všetkých  poslancov,  ktorí  boli  uvedení  na
kandidátnej listine a nerobili si žiadnu kampaň. Ďalej sa venoval otázke daní - je povinný platiť daň
za parcelu, ktorej je vlastníkom hoci je zarastená a nevyužíva ju. Hovoril i o bani, z ktorej cudzí
ľudia odvážajú piesok a nič zaň obci neplatia. Kritizoval vzhľad Motešíc, schátraných budov, ktoré
vlastní p. Magál a obec s tým nič nerobí. Vyjadril sa i o budovách postavených v akcii Z, na ktorých
odpracovali veľký počet hodín naši starí spoluobčania.

p. Milan Obranec, občan obce -
Potvrdil slová p. Kopeckého ohľadom budov p. Magála a celého jeho majetku. Neporiadok v okolí
jeho budov značne narúša život v obci.

Na  kritiku  p.  Kopeckého  zareagoval  starosta  obce,  ktorý  mu  vysvetlil  povinnosti  vlastníka
nehnuteľností ohľadom platenia daní. 
Na  dotaz  nepripravenosti  komunálnych  volieb  sa  vyjadril  Ing.  Pšenák,  ktorý  vysvetlil
p. Kopeckému, že volebnú kampaň nerobí obec, ale jednotliví kandidáti zapísaní na kandidátnej
listine podľa svojho uváženia. Budovy, ktoré boli postavené v akcii Z nikto nezobral, naďalej slúžia
obci – kultúrny dom, dom smútku, stará škôlka – prerobená na bytový dom.
Ing. Novosad upozornil občanov, že poslanci na obci nie sú na to, aby riešili súkromné problémy.
Tie si musí vyriešiť každý občan sám.

13. Schválenie uznesenia

Člen návrhovej komisie Ing. Ľubomír Michalík predložil návrh na uznesenia. K predloženému 
návrhu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

14. Záver

Na záver starosta obce Ing. Martin Mach poďakoval prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Motešiciach.



UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zo dňa 11.12.2014

(1-6)

U Z N E S E N I E  č.1

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. ustanovenie zástupcu starostu Bc. Miroslavu Kumovú

U Z N E S E N I E  č.2

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

k o n š t a t u j e,   ž e

1. novozvolený starosta obce Ing. Martin Mach zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

Ing. Michaela Gažiová
p. Peter Hošek
Bc. Miroslava Kumová
Ing. Ľubomír Michalík
Ing. Ondrej Novosad
Ing. Ján Pšenák
p. Ján Žák



U Z N E S E N I E  č.3

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

p o v e r u j e

poslanca Ing. Jána Pšenáka zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona       
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

U Z N E S E N I E  č.4

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

z r i a ď u j e

komisie, ktoré budú pracovať ako poradný orgán pri obecnom 
zastupiteľstve:

- komisia finančná
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
- komisia na ochranu verejného záujmu

U Z N E S E N I E  č.5

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

v o l í

predsedov komisií:
- komisia finančná: Ing. Ján Pšenák
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja:
  Ing. Ondrej Novosad
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport: Bc. Miroslava Kumová
- komisia na ochranu verejného záujmu: p. Peter Hošek



U Z N E S E N I E  č.6

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach

u k l a d á

na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva previesť voľbu 
členov komisií.

Ing. Martin Mach
starosta obce …....................................

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Pšenák …...................................

Ing. Ondrej Novosad …...................................

Alena Kopecká
zapisovateľka …..................................

Motešice 11. decembra 2014


