Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.januára 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:

Starosta obce:

Ing. Martin Mach

Členovia OZ:

Prítomní:

Ing. Ján Pšenák
Ing. Ľubomír Michalík
Peter Hošek
Ján Žák
Ing. Michaela Adamcová
Ing. Ondrej Novosad

Milan Matúš
Overovatelia zápisnice:

Ing.Michaela Adamcová
Peter Hošek

Kontrolórka obce:

JUDr. Jana Pšenková, PhD.

Program :
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Riešenie alternatív „Nový stavebný obvod“
4. Záver

1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce Ing. Martin Mach. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom. 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
18.01.2017

U Z N E S E N I E č. 214/2017
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 18.01.2017,
všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

3. Riešenie alternatív „Nový stavebný obvod“
P. starosta predložil poslancom 4 alternatívy „Nového stavebného obvodu“
l. alternatíva – obec pôjde sama , náš pozemok je 7 482 m2 , náklady obce na vybudovanie
komunikácii a inžinierskych sietí 140 000,- Eur, projektová dokumentácia 10 000,- Eur,
celkové náklady 150 000, - Eur – obec bude musieť riešiť pokrytie nákladov úverom
2. alternatíva – ísť s Ing Mišíkom do bloku , jeho pozemok p.č. 925/14 o výmere 1200 m2,
celý blok by mal s jeho pozemkom výmeru 8 682 m2, . Komunikácie a siete by p. Mišík
vybudoval ako dodávateľ diela a 50 % spoluinvestor. Náklady obce by boli 70 000,- Eur
1/2 na komunikáciu a siete a 10 000,- Eur projekt. Pozemky by sa riešili zámenou zmluvou.
3.alternatíva – predať Ing. Mišíkovi náš pozemok vo výmere 7 482 m2 za cenu podľa
znaleckého posudku 8, 19 Eur/m2 , ktorý by vybudoval siete, odkúpil od nás projektovú
dokumentáciu a predával pozemky
4. alternatíva – odkúpiť od p. Mišíka pozemok parc.č. 925/14 o výmere 2 700 m2
za cenu 5,- Eur/m2
Poslanci rozoberali jednotlivé varianty, prepočítavali náklady obce pri jednotlivých
alternatívach a jednotlivo sa vyjadrovali k riešeniu . Po dlhej diskusii a prepočtoch

sa 6 poslanci rozhodli za alternatívu č.l + alternatívu č.4. Navrhujú, aby obec sama
vybudovala komunikáciu a inžinierske siete a odkúpila pozemok parc.č. 925/14 o výmere
2 700 m2 za cenu 4,- Eura/m2.. . Ing. Michalík bol za alternatívu č. 2.

U Z N E S E N I E č. 215/2017
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
ponuku Ing. Jaroslava. Mišíka na odpredaj pozemku
par.č. 925/14 v k.ú. Horné Motešice o výmere 2700 m 2
a poveruje
starostu obce podľa cenovej ponuky dohodnúť
podmienky kúpno predajnej zmluvy.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 6, proti: 1 poslanec Ing. Michalík, zdržali
sa hlasovania: 0.

7. Záver
Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.
Overovateľ:
Ing. Michaela Adamcová

Overovateľ:
Peter Hošek

Zapísala 02.02.2017 Kopecká Alena

Starosta obce:
Ing. Martin Mach

