Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 29.marca 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:

Starosta obce:

Členovia OZ:

Prítomní:

Ing. Martin Mach
Ing. Ján Pšenák
Ing. Ondrej Novosad
Milan Matúš
Ján Žák

Neprítomní:

Ing. Ľubomír Michalík - ospravedlnený
Peter Hošek - ospravedlnený
Ing. Michaela Adamcová - ospravedlnená

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Pšenák
Ján Žák

Kontrolórka obce:

JUDr. Jana Pšenková, PhD.

Hostia:

Ing. Anton Závodský

Program :
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Riešenie projektovej dokumentácie – chodník ku športovému areálu a parku
4. Rekonštrukcia stropov v kultúrnom dome
5. Havarijný stav miestnej komunikácie v dolnej časti Motešíc ku Novej škole
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8.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 plnenia uznesení
P. starosta prečítal prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
22.02. 2017.

U Z N E S E N I E č. 227/2017
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 22.02.2017,
všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4 poslanci, za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

3. Riešenie projektovej dokumentácie – chodník ku športovému areálu a
parku
P. starosta predložil poslancom OZ vypracovanie projektovej dokumentácie – chodník ku
športovému areálu a k parku. Poslanci sa vyjadrovali k projektu a spolu s Ing. Antonom
Závodským – zástupcom Autoštýlu s r.o. hľadali čo najlepšie riešenie vybudovania chodníka.
Ing. Závodský prisľúbil, že Autoštýl bude participovať na výstavbe chodníka. Obec musí dať
vypracovať územné konanie, následne stavebné povolenie. Je potrebné doriešiť parkovanie
vozidiel. Ing. Závodský navrhuje parkovaciu plochu v malom parčíku.

4. Rekonštrukcia stropov v kultúrnom dome
P. starosta oboznámil poslancov OZ s rekonštrukciou stropov v kultúrnom dome. Boli
oslovené firmy, máme vypracované 3 cenové ponuky, čakáme na štvrtú. Je potrebné
vymeniť rozvody elektriny, nakoľko sú veľmi zastaralé, hliníkové a nepostačujú i pri menších
akciách v kultúrnom dome. Po natiahnutí nových elektrických káblov bude realizovaná
výmena stropu v malej sále a zníženie a výmena stropu vo veľkej sále.

5. Havarijný stav miestnej komunikácie v dolnej časti Motešíc ku Novej
škole
P. starosta upozornil poslancov OZ na kritický stav komunikácie ku novej škole v dolnej časti
Motešíc . Po miestnej obhliadke poslanci skonštatovali nevyhnutnosť opravy uvedenej
miestnej komunikácie. Nakoľko je vypracovaná iba jedna cenová ponuka fi Stavcest s.r.o.
v sume 8 695,- Eur navrhujú starostovi obce dať vypracovať ešte dve cenové ponuky.

6. Došlá pošta
-žiadosť Bc. Kataríny Balážovej o rekonštrukciu príjazdovej cesty k rodinnému
domu s.č. 327 na parc.č. 1881 k.ú. Horné Motešice
p. starosta prečítal poslancom OZ uvedenú žiadosť o úpravu komunikácie z dôvodu
neupraveného pieskového povrchu, zhoršeného terénu a prístupu v nepriaznivom počasí.
Po diskusii sa poslanci dohodli, že stavebná komisia vykoná miestnu obhliadku a posúdi
riešenie.

7. Rôzne
- oprava schodov v KD
p. starosta informoval poslancov OZ o potrebe opravy schodov do KD
rekonštrukciu osvetlenia malej sály a stropu v KD Motešice

- navrhuje

- starosta obce informoval poslancov OZ o zaslaní otvoreného listu gen. riad. LESY SR š. p.
ohľadom vyriešenia nebezpečnej situácie - ohrozovanie účastníkov cestnej premávky a to
komunikácia / hl. cesta lokalita Machnáč / smerom na Trenčianske Teplice z dôvodu
padajúcich konárov a stromov na cestnú komunikáciu. Upozornenie zaslané na 9 inštitúcií:
- komunikácia medzi Hornými a Dolnými Motešicami - je potrebné vyrovnať
bágrom a vysypať štrkom, čakáme na ponuku

- modernizácia verejného osvetlenia - čakáme cenové ponuky
- nový stavebný obvod – prebieha územné konanie
p. Matúš - pozrieť strechu v Dolných Motešiciach, zakúpiť schody na poval

- podsvietenie kostola v dolnej časti - bude prerokované na najbližšom
zastupiteľstve

8. Záver
Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.
Overovateľ:
Ing. Ján Pšenák
Zapísala 04.04.2017
Kopecká Alena

Overovateľ:
p. Ján Žák

Starosta obce:
Ing. Martin Mach

