
Z á p i s n i c a 

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa  09. januára 2019

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

Prítomní:

Starosta obce:  Ing. Martin Mach

Členovia OZ :  
Peter Hošek
Bc. Jana Jandová
Lenka Kožiaková
Milan Matúš
Ing. Ondrej Novosad
Peter Smolka
Monika Závodská

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Jana Jandová
Peter Smolka

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   ospravedlnená

Program zasadnutia :
  
    P r o g r a m  :
     1.  Zahájenie

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Doplnenie a schválenie členov komisií
4. Plán kontrolóra na rok 2019
5. VZN č. 1/2019 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka     

školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice
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. 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 
21.11.2018.

U Z N E S E N I E č. 8/2019

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 21.11.2018.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

3. Doplnenie a schválenie členov komisií

P. starosta vyzval predsedov komisií, ktorí boli zvolení na ustanovujúcom zasadnutí OZ, aby 
doplnili svojich členov.

U Z N E S E N I E č. 9/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
                  v o l í
nasledovných členov komisií, ktoré budú pracovať ako poradný orgán pri OZ.

- komisia finančná:  Lenka Kožiaková
Bc. Jandová Jana
Jana Králová
Peter Hošek

- komisia na ochranu verejného záujmu:  p. Peter Hošek
Monika Závodská
Lenka Kožiaková
Marian Riška

- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport: Monika Závodská
   Lenka Kožiaková

    Peter Hošek
   Peter Smolka

- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja:
Ing. Ondrej Novosad
Ing. Ľubomír Michalík
Milan Matúš



            Bc. Jana Jandová

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

4. Plán kontrolóra na 1.polrok  2019
P. starosta prečítal poslancom OZ plán kontrolóra na 1. polrok 2019.    Plán je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E  č. 10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
j e d n o h l a s n e    s ch v a ľ u j e
plán kontrolóra na1.polrok  2019.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslanci, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

5. VZN č. 1/2019 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice

P. starosta  predložil poslancom OZ  návrh VZN č. 1/2019 o určení  výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka  školských zariadení ZŚ s MŠ Motešice. VZN je vypracované písomne a je prílohou
zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 11/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2019 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  školských zariadení
ZŠ s MŠ Motešice

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

6. Došlá pošta

- žiadosť Ing. Milana Ježka, bytom Motešice 28 o odpredaj časti pozemku par.č. 561 k.ú. Dolné
Motešice

P. starosta prečítal žiadosť Ing. Milana Ježka  o odpredaj časti pozemku p.č. 561 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 4 497 m2, ktorá je zapísaná na LV č.l vo vlastníctve Obce Motešice a to časť 
novovytvorené parcely : parcelu  CKN  561/4 o výmere 2 m2  a parcelu CKN   561/5 o výmere 3
m2 k.ú.  Dolné Motešice.  Obidva  pozemky sú súčasťou jeho chodníka a  keď kupoval   všetky
vedľajšie  pozemky  s  budovami  tak  boli  užívané  ako  súčasť   pozemkov,  ktoré  on  kupoval
a on bol presvedčený, že je ich  vlastníkom.



U Z N E S E N I E č. 12/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach 
b e r i e     n a     v e d o m i e
žiadosť Ing. Milana Ježka, bytom Motešice 28 o odpredaj časti pozemku par.č. 561 k.ú. Dolné 
Motešice
Jedná sa o odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 pís. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a obec následne zverejní  zámer predať svoj majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovani

- žiadosť o finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Motešice z CVČ

P. starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ Motešice o finančný príspevok 250,- Eur
na karneval , ktorý sa  bude konať 2. februára 2019 pre deti ZŠ  a MŠ.

U Z N E S E N I E č. 13/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
j e d n o h l a s n e    s ch v a ľ u j e
finančný príspevok vo výške 250,- Eur pre ZŠ s MŠ  Motešice
na karneval dňa 2.februára 2019 z CVČ

- žiadosť o finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Motešice z CVČ

P. starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ Motešice o finančný príspevok 200,- Eur
na výlet pre MŠ do Bojnej.

U Z N E S E N I E č. 14/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
j e d n o h l a s n e    s ch v a ľ u j e
finančný príspevok vo výške 200,- Eur pre MŠ Motešice na výlet do Bojnej.
Finančný príspevok bude použitý na prepravu detí.

- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o dofinancovanie originálnych  kompetencií

P. starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ Motešice o dofinancovanie originálnych
kompetencií za obdobie september – december 2018 vo výške  2 500,- Eur. Mesačná dotácia nebola
dostačujúca na pokrytie nákladov MŠ, ŠJ a ŠKD.

U Z N E S E N I E č. 15/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
j e d n o h l a s n e    s ch v a ľ u j e
dofinancovanie originálnych kompetencií za obdobie september – december 2018
vo výške  2 500,- Eur.



7.  Rôzne

-  schválenie sobášiacich a sobášnych dní

P. starosta  predložil návrh na schválenie sobášiacich, sobášnej miestnosti  a sobášnych dní.

U Z N E S E N I E  č. 16/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Motešiciach
jednohlasne    s ch v a ľ u je 
sobášiacich:
Ing. Martin Mach    starosta obce
Monika   Závodská   zástupca starostu  obce

U r č u j e   sobášnu miestnosť a sobášne  dni:

Sobášna miestnosť  - sobášna sieň v kultúrnom dome
Sobášny deň – sobota
sobášne  hodiny  od 10.00 hod. do 15.00 hod.

-schválenie vecných darov pri príležitosti životných jubileí z prostriedkov  
Zboru pre občianske záležitosti

P. starosta  predložil návrh  na schválenie vecných darov  pri príležitosti životných  jubileí  
z prostriedkov  Zboru pre občianske  záležitosti.

U Z N E S E N I E  č. 17/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Motešiciach
jednohlasne    s ch v a ľ u j e

vecné  dary  pri príležitosti životných  jubileí  z prostriedkov  Zboru pre občianske  záležitosti:
Zlatá svadba :    dárkový kôš   20,00 €    + kvety

Životné jubileum 80 rokov, 85 rokov, 90 rokov :
dárkový  kôš  20,00 €  + kvety

Pohreby:  veniec v hodnote  15,- €

Uvítanie detí:  darček v hodnote 20,- €  + kvety



- Informácia starostu obce o projektoch obce

p. starosta  informoval poslancov, nakoľko sú štyria noví o podaných projektoch našej obce so
žiadosťou o NFP :

Multifunkčné   ihrisko s  bežeckým oválom a  oddychovou  zónou  v  areály  základnej  školy  pre
žiakov  a voľnočasové aktivity občanov – podaný projekt už v roku 2016 / po zrušení celej výzvy
opätovne podaný v roku 2017 /  - stále výzva nevyhodnotená
Rekonštrukcia dom smútku –  žiadosť o NFP taktiež podaná v roku 2016 – projekt schválený v
celkovej sume 110 750 EUR v roku 2018 a realizácia v roku 2019 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu -  kompostovisko – žiadosťo NFP podaná v roku 2016 –
projekt   schválený a  zrealizovaný  v  roku  2018  /  súčasťou  projektu  Traktor  Zetor  s  čelným
nakladačom, drvič konárov, kontajnerový nosič, kontajnery, traktorový príves

Poslanci  OZ  mali  k  nahliadnutiu  komplet  PD  dokumentáciu  aj  s  dokumentáciou  verejného
obstarávania.
Ďalej starosta obce poslancov OZ poinformoval aj o technických PD dokumentáciách, ktoré obec
musela dať spraviť, aby sa mohla uchádzať o ďalšie NFP / rekonštrukcia telocvične a budovy ZŠ s
MŠ, cyklokomunikácia časť Horné a Dolné Motešice, chodník ku kostolu v časti Horné Motešice /.
Bohužiaľ zatiaľ nevypísané vhodné výzvy zo strany SR.

V obci pretrváva
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce -  výmena, rekonštrukcia a doplnenie svetelných bodov,
výmena rozvodných skríň – dodáva fi. Laser Media na základe koncesnej zmluvy na 12 rokov /
dokončenie jar 2019 /
Výstavba nového stavebného obvodu pri škole – 11 pozemkov  - realizácia inžinierských sietí a
prípojok ku pozemkom fi. STAVECO – 2018/2019

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   
Bc. Jana Jandová                               Peter Smolka                    Ing. Martin Mach

Zapísala   14.01.2019    Kopecká  Alena


