Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 06.júna 2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach
Členovia OZ:
Daniela Fialová
Ing.Ľubomír Michalík
Ing.Ondrej Novosad
Milan Matúš
Ing. Ján Pšenák
Ing. Michaela Gažiová
Ján Žák

Overovatelia zápisnice:
Ing. Michaela Gažiová
Daniela Fialová

Kontrolórka obce: Anna Drevenná

Program

zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet Obce Motešice za rok 2011
4. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Motešice za rok 2011
5. Informácie - Centrálna zóna Motešice
- Bytový dom Motešice
6. Došlá pošta + Rôzne
7. Záver

1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce Ing. Martin Mach. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom. Program bol jednohlasne schválený a pokračovalo sa podľa
jednotlivých bodov programu.

2. Kontrola uznesení
P. starosta prečítal prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
02.05.2012.

U Z N E S E N I E č. 74/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
j e d n o h l a s n e s ch v a ľ u j e
zápisnicu zo dňa 02.05.2012.

3. Záverečný účet obce Motešice za rok 2011
P. Kopecká oboznámila poslancov OZ so Záverečným účtom obce Motešice za rok 2011.
Záverečný účet obce Motešice je vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce Motešice za rok 2011
P. kontrolórka obce prečítala poslancom OZ stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Motešice za rok 2011. Stanovisko je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 75/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra k Záverečnému
účtu obce Motešice za rok 2011.

U Z N E S E N I E č. 76/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
Záverečný účet obce Motešice za rok 2011
a celoročné hospodárenie bez výhrad.

5. Informácie – Centrálna zóna Motešice, Bytový dom Motešice
P. starosta prečítal poslancom OZ správu z kontroly VÚC. Obec musí vrátiť neoprávnene použité
finančné prostriedky vo výške 1849,78 €. Uvedená suma bude požadovaná od firmy, ktorá stavbu
realizovala.
P. starosta oboznámil poslancov OZ s vypracovaním znaleckého posudku na stavbu s.č. 221 na budovu
bývalej materskej školy. Navrhuje odpredať nehnuteľnosť za cenu znaleckého posudku no iba za
účelom výstavby Bytového domu Motešice.

U Z N E S E N I E č. 77/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
priamy predaj nehnuteľností podľa §9 ods.2 zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zapísaných na liste vlastníctva č.1, vedenom Správou katastra Trenčín,
okres Trenčín, obec Motešice, k.ú. Horné Motešice za účelom výstavby Bytového domu
Motešice §9a ods.8 zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
Budova s.č. 221 s príslušenstvom umiestnená na pozemku parc. reg. „C“ č. 909/134,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1215 m2 za minimálnu cenu v sume 28 600 € t.j. cena
stanovená znaleckým posudkom + suma za vyhotovenie znaleckého posudku.
Zároveň ukladá zmluvne zriadiť predkupné právo na odkúpenie hore uvedenej nehnuteľnosti
a zriadiť záložné právo na hore uvedenú nehnuteľnosť v prospech obce Motešice.

6. Došlá pošta + Rôzne
- doriešenie žiadosti p. Ing. Ľuboša Smolku, bytom Dubnica nad Váhom o odkúpenie časti
pozemku p.č. 352 v k.ú. Horné Motešice: uvedený odpredaj vyvesený na obecnej tabuli od
14.05.2012 do 06.06.2012. Kupujúci si dal vytýčiť novovzniknutú parcelu geometrickým
plánom.

U Z N E S E N I E č. 78/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
schvaľuje
odpredaj pozemku p.č. 352/2, trvalé trávne porasty v k.ú. Horné Motešice o výmere 243 m2 p.
Ing. Ľubošovi Smolkovi za kúpnu cenu 645,30 € (slovom šesťstoštyridsaťpäťeur
tridsaťcentov) s tým, že náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a podaním na vklad
hradí kupujúci.

- VZN č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov: p. starosta pripravil návrh nového
VZN, nakoľko VZN č. 3/2007 o niektorých podmienkach držania psov bolo napadnuté
prokurátorom. Chyby vo VZN je treba odstrániť do 90 dní.

U Z N E S E N I E č. 79/2012
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
ukladá
starostovi vyvesiť návrh
VZN č. 2/2012 na obecnej tabuli.
- stretnutie poslancov z dolnej časti Motešíc s občanmi dňa 11.05.2012: potreba vyčistenia
kanálu Borina, vybudovanie WC v budove Novej školy.
- akcia TVS v mesiaci máj: na 4 miesta v hornej časti Motešíc sa dali nové ventily, a tak pri
poruchách na vodovodnom potrubí nebude potrebné odstaviť vodu v celej obci, ale iba vo
vetve, kde nastala porucha.
- potreba nákupu nového krovinorezu na OcÚ – v cene 395 €
- vybudovanie WC v kabínach TJ v spolupráci so sponzormi a členmi futbalového oddielu TJ
Motešice
- meranie úspory verejného osvetlenia: uskutočnené Ing. Michalíkom a Ing. Pšenákom,
existujú výstupy z tohto merania – na budúcich zastupiteľstvách sa k otázke úspory treba ešte
vrátiť nakoľko nie sú jasné obstarávacie náklady a v porovnaní s nimi návratnosť

- zaslanie výzvy podnikateľským subjektom Araver a.s., MBL s.r.o., Slavomír Magál SHR na
podanie nového daňového priznania na daň z nehnuteľnosti.
- uskutočnené kultúrne akcie v obci: Májová veselica org. ZRPŠ, Nočná hasičská súťaž org.
DHPZ Motešice, MDD org. TJ v spolupráci s obcou Motešice – za úspešné zorganizovanie
týmto starosta obce a poslanci OZ vyslovujú veľké poďakovanie organizátorom a sponzorom
- najbližšie kultúrne akcie v obci: Petropavlovská zábava org. DHPZ, Turnaj bývalých hráčov
org. TJ Motešice.

10. Záver
Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ:

Overovateľ:

Starosta obce:

Ing. Michaela Gažiová

Daniela Fialová

Ing. Martin Mach

Zapísala 18.06.2012 Kopecká

