
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa 18.januára 2017

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

Prítomní:       Starosta obce: Ing. Martin Mach

Členovia OZ:    Prítomní:                 Ing. Ján  Pšenák

Ing. Ľubomír Michalík

                                     Peter Hošek

                                     Ján Žák                                      

Neprítomní :  Ing. Michaela Adamcová - neospravedlnená

                                                                              Ing. Ondrej Novosad -   neospravedlnený

                        Hostia:                            Milan Matúš

Overovatelia zápisnice:             Ing. Ľubomír Michalík

 Ing. Ján Pšenák

Kontrolórka obce:  JUDr. Jana Pšenková,  PhD.

P r o g r a m  :

1.  Zahájenie

2.   Kontrola uznesení

3.  Územné konanie – nový stavebný obvod

4.  Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a
zloženie sľubu nového poslanca

5.   Došlá pošta

6.   Rôzne

7.   Záver



 

1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia

Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce Ing. Martin Mach. Privítal prítomných 
a oboznámil ich s programom. Bola navrhnutá zámena poradia bodov programu  č.3 a č.4.  
Uvedený program bol jednohlasne schválený  a  pokračovalo sa podľa jednotlivých bodov 
programu. 

2. Kontrola plnenie uznesení

P. starosta prečítal prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa

14.12.2016.

U Z N E S E N I E č. 212/2017

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
b e r i e     n a     v e d o m i e
kontrolu plnenia  uznesení  zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2016,
všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4 poslanci, za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

3.  Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte 
poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca 

P.  starosta  oboznámil  poslancov  OZ  o  zániku  mandátu  poslanca  .  Poslanec  Obecného

zastupiteľstva Obce Motešice Bc. Miroslava Kumová sa  dňa 27.12.2016 písomne  vzdala

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva , čím v zmysle  § 25 ods.2 písm. c/ zákona SNR  č.

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .Vzdaním sa mandátu poslanca 

uvoľnila  sa  funkcia  zástupcu  starostu  Obce  Motešice,   predsedu  komisie  pre  kultúru  a

vzdelávanie ako aj člena komisie pre ochranu verejného záujmu. 

Podľa  § 51, ods.1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

nastupuje  za poslanca ten náhradník, ktorý v Obci Motešice získal najväčší počet hlasov, ale

nebol zvolený za poslanca. Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastupuje p. Milan

Matúš,  ktorý v roku 2014 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  získal  ako náhradník

najväčší počet hlasov /120/.  Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 kandidoval

ako kandidát strany SMER-SD.



Pán  Milan  Matúš  dňa  18.01.2017   zložil   zákonom predpísaný  sľub  poslanca  Obecného

zastupiteľstva v Motešiciach. Sľub poslanca je prílohou zápisnice. P. starosta mu odovzdal

osvedčenie o tom, že sa stal poslancom  v  Obci Motešice.

Nakoľko sa uvolnila funkcia zástupcu , 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, ktorý sa umiestnil  vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2014 počtom získaných hlasov na 2. mieste Ing. Ondreja 

Novosada. Člena komisie pre kultúru a vzdelávanie p. Jána Žáka  navrhuje  za predsedu a 

stanovuje jemu i predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu doplniťdo budúceho 

zastupiteľstva jedného člena.

U Z N E S E N I E č. 213/2017

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach:

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

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Bc. Miroslavy Kumovej podľa § 25

ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 27.12.2016 v obci Motešice,

čím došlo k uprázdneniu funkcie zástupcu starostu obce , predsedu Komisie pre

 kultúru, vzdelávanie a šport a člena Komisie pre ochranu verejného záujmu.

2. k o n š t a t u j e,

že pán Milan Matúš dňa 18.01.2017  zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca

Obecného zastupiteľstva v Motešiciach a ujal sa poslaneckej funkcie v  Obci Motešice.

3. b e r i e    n a     v e d o m i e,

že Ing. Ondrej Novosad bol poverený zastupovaním starostu obce v zmysle § 13b ods.1 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon 

č. 369/1990  Zb.“ Za predsedu  komisie pre kultúru a vzdelávanie je navrhnutý p. Ján Žák.



Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4 poslanci, za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

4.  Územné konanie – nový stavebný obvod

P. starosta  informoval poslancov OZ o územnom konaní nového stavebného obvodu 
pri ZŠ s MŠ Motešice.  Účastník  územného konania sú  aj Ing. Jaroslav Mišík s manž.,
nakoľko sú vlastníkmi  susediacej  parcely  č. 925/14 o výmere  2 700 m2.

P. Mišík poslal ponuku na odpredaj pozemku parc.č. 925/14. Vo svojej ponuke uvádza
3 varianty:

1. odpredaj pozemku parc.č. 925/14 výmera 2700 m2 – cena  5 €/m2, ponúkajú odloženú 
splatnosť 2 roky

2. ponúkajú spoluprácu a spoluúčasť pri výstavbe miestnej komunikácie a budovaní
inžinierskych sietí. Komunikácie a siete vedia vybudovať ako dodávateľ diela a 50 % 
spoluinvestor. Odhadovaný náklad je 136 000 €. Pozemky vedia riešiť zámennou zmluvou
podľa nového geometrického plánu

3.odkúpia náš pozemok a  budú financovať siete. Cena je podľa znaleckého posudku 
8,19 €/m2. . Splatnosť za pozemok bude pri získaní právoplatného stavebného povolenia.
Siete vedia zrealizovať do 5 mesiacov od získania právoplatného stavebného povolenia.
Cesta bude obecná.

Po diskusii poslancov pri rozoberaní jednotlivých variant uvedenej ponuky poslanci
rozhodli zvolať mimoriadne zastupiteľstvo týkajúce sa stavebného obvodu, na zastupiteľstvo
prizvať i  Ing. Mišíka.

5. Došlá pošta

- Výzva na odstránenie vád  podania č. 231/2016 zo dňa 21.11.2016 - odpoveď
P. Mihalovič  uvádza , že jeho písomnosť  je  žiadosťou  o predĺženie lehoty na úhradu
dlžnej  pohľadávky  -  lehota bola predĺžená do konca marca

- ZŠ s MŠ Motešice  - žiadosť o prehodnotenie finančnej dotácie pre originálne kompetencie
uvedená žiadosť je informáciou, po vzájomnej dohode sa zatiaľ nebude vstupovať do VZN

- protest prokurátora proti  §5 a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Motešice č.2/2012 
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Motešice
obec vyhovuje    protestu prokurátora a v zákonom stanovenej lehote zruší predmetné VZN
a prijme nové.

6. Rôzne

Ing. Pšenák Ján – upozorňuje  na  nebezpečenstvo  stromov v smere na Trenčianske Teplice, 
ktoré pod ťarchou snehu  sa lámu, padajú na cestu  a  ohrozujú cestnú premávku. Je potrebné 
na to upozorniť  Lesy SR, Správu ciest, Trenčiansky samosprávny kraj a Okresné riaditeľstvo



policajného zboru

p. Peter Hošek  - potreba zakúpenia elektrickej rúry a elektrickej stolice do kuchynky v KD

7. Záver

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:      
Ing. Ľubomír Michalík             Ing. Ján Pšenák                                  Ing. Martin Mach

Zapísala   23.01.2017  Kopecká  Alena


