
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 konaného dňa 13.02.2019

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

Prítomní:

Starosta obce:  Ing. Martin Mach

Členovia OZ :  

Bc. Jana Jandová
Lenka Kožiaková
Milan Matúš
Ing. Ondrej Novosad
Peter Smolka
Monika Závodská

Neprítomný:

Peter Hošek- ospravedlnený

Overovatelia zápisnice: 

Monika Závodská
Lenka Kožiaková

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   

P r o g r a m  :
     1.  Zahájenie

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o hospodárení za rok 2018
4. Stanovisko kontrolóra k správe o hospodárení za rok 2018
5. Priamy predaj majetku obce  1/2019
6. Zber odpadu  v obci a zákon č.329/2018
7. Členstvo v združení Biomasa
8. Došlá pošta
9. Rôzne
10.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 
09.01.2019.

U Z N E S E N I E č. 18/2019

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 09.01.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

3. Správa o hospodárení za rok 2018

P. starosta  oboznámil  poslancov OZ so Správou o hospodárení za rok 2018. Správa o hospodárení 
je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za rok 2018

P. kontrolórka prečítala poslancom OZ stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení  za rok            
2018.  Stanovisko kontrolóra je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 19/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
    b e r i e   n a  v e d o m i e  
stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za rok 2018.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

U Z N E S E N I E č. 20/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o hospodárení OcÚ za rok 2018.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   



5. Priamy predaj majetku obce 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ v januári 2019 bola vzatá na vedomie  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.

Poslanci OZ konštatovali , že sa jedná  o odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 pís. e zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov .  Obec následne zverejnila  zámer predať svoj majetok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa.

U Z N E S E N I E č. 21/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 - j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e
odpredaj  pozemku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e  zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí -   parcela 
CKN č. 561/4 o výmere 2 m2 v k.ú. Dolné Motešice a parcelu CKN   561/5 o výmere 3 m2  k.ú. 
Dolné Motešice  kupujúcemu Ing. Milanovi Ježkovi, bytom Dolné Motešice č. a to v sume 5,- Eur/
m2 / v celkovej sume 25 Eur. 
Tým ,  že  predávaný  pozemok tvorí  prístupovú  komunikáciu  k  pozemku a  k  rodinnému domu
žiadateľa, je  pre poslancov OZ naplnená podstata o odpredaji  pozemku  v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e  zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí . Preto bol navrhnutý odpredaj pozemku podľa osobitného
zreteľa.  Kupujúci  znáša  náklady  spojené  s  vypracovaním  kúpnej  zmluvy,  vkladu  a  zápisu  do
katastra nehnuteľností.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

6. Zber odpadu  v obci a zákon č.329/2018

P. starosta informoval poslancov OZ  o triedenom zbere v obci Motešice za rok 2018. Podľa  zákona
 č. 329/2018 o poplatku za uloženie odpadov sa musí vypočítať miera vyseparovateľnosti odpadov a
bude nám vypočítaný  následný poplatok  za skládkovanie.  Obec Motešice  vyseparovala v roku 
2018 nasledovné komodity:
papier 10,78  t
sklo 19,01  t
textil 1,77  t
plasty 9,92 t
VKM 0,57 t
kovové obaly 2,17 t
elektro 4,24 t
kovy/železný šrot/ 1,7 t
Celkovo 50,15 t
Starosta obce poznamenal, že je to veľmi krásne číslo na relatívne malú obec ako sme my a je
vďačný, že občania odpad triedia.
I napriek  triedeniu zostáva veľké množstvo komunálneho odpadu 153,92 t, stavebného odpadu
27,52 t  a 21,58 t  objemného odpadu. Výber poplatku za komunálny odpad  je oveľa nižší  ako



náklady na vývoz odpadu, čo bude ešte tento rok zvýšené o poplatok za skládkovanie. Starosta obce
vyjadril  svoj  názor,  je  pre  neho  tento  poplatok  nezmyselný  nakoľko  nevyjadruje  reálnu  mieru
vytriedenia komunálneho odpadu a je len ďalším vymysleným príjmom do štátnej pokladnice. No
nakoľko poslanci NR SR prijali zákon o tomto poplatku v roku 2018 a je účinný od 01. 01. 2019
musí obec tento polatok za každú 1 t uloženého odpadu na skládku naviac zaplatiť. Pre tento rok  je
to cca 10 Eur za 1 t, v budúcom roku viac. Starosta obce navrhuje do budúcnosti pouvažovať o
zvýšení poplatku za vývoz odpadu na občana.

U Z N E S E N I E č. 22/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o separovaní odpadu za rok 2018.
Od roku 2020 bude potrebné zvýšiť poplatok
za komunálny odpad na občana, nakoľko poplatky od občanov
nepokryjú náklady na vývoz odpadu.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

7. Členstvo v združení Biomasa

P. starosta  informoval poslancov OZ o vylúčení obce Motešice zo združenia BIOMASA.
Starosta  obce oboznámil  poslancov OZ, že nakoľko obec už v roku 2015 nesúhlasila  s  ďalším
neprimeraným zadlžovaním združenia a spolu s dvoma obcami Mútne a Nová Bošáca nepodpísali
nové  zmluvy  o  odbere  tepla  t.  j.  nesúhlasili  s  ďalším úverom,  ktorý  združenie  vzalo,  vedenie
združenia Biomasa systematicky cca 3 roky pracovalo na tom ako nás vylúčiť a v januári 2019 bez
reálnej  členskej  schôdze  /  prostredníctvom  e  mail  hlasovania  členov  združenia  /  tieto  3  obce
vylúčilo. Starosta obce informoval o právnom zastúpení našej obce v tomto prípade a nevylúčil, že
celá vec skončí na súde. Obec Motešice má nárok na vyrovnávací podiel zo združenia BIOMASA.

8. Došlá  pošta

- Ponuka CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica  - 
vydanie novej  knihy  Čarovné  Stredné Považie, s možnosťou prezentácie obce a nezávisle na tom
aj
letecké fotografovanie obce  - 20 ks záberov „A3“ + usb – celý „chotár“  - cena 189 Eur bez DPH

U Z N E S E N I E č. 23/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
vyčlenenie sumy 189,- Eur bez DPH  na fotografovanie - letecké snímky
Obce Motešice  fi CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 6 poslancov, za: 6 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   



9. Rôzne

-  Nový   stavebný  obvod  –  porealizačné  zameranie  –  máj  -jún  zmluvy  o  budúcich  zmluvách,
rozparcelovať pozemok

- Okresná prokuratúra TN – predložené spisy ZŠ -  rozhodnutia na  kontrolu

-Podanie žiadosti na OÚ TN odbor školstva – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov
z havarijných stavov

-Požiarna zbrojnica v dolnej časti – zhotovenie znaleckého posudku

-podanie žiadosti na Úrad vlády  „Detské ihriská“

-Dom smútku – stretnutie so zhotoviteľom v mesiaci marec – apríl začiatok rekonštrukcie

-Prevencia proti  kriminalite   -  kamerový systém cca 10 000 Eur   –  spolufinancovanie 20 % -
možnosť, že sa obec do výzvy zapojí

- od 01. 09. 2019 obedy s dotáciou pre žiakov ZŠ s MŠ
- potreba vypracovať VZN, bude preplatený iba odobratý obed v sume 1,20 Eur na žiaka. Starosta
obce spolu s vedúcou jedálne a riaditeľkou ZŠ s MŠ navrhujú zakúpiť čipový systém / import,
export údajov / pre každého žiaka prihláseného do stravovania. Poslanci požadujú predložiť viac
informácií, následný návrh riešenia a koncepciu, ako to bude reálne fungovať a potom sa rozhodnú.

- Obecná zabíjačka  02.03.2019  v Kultúrnom dome

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Monika Závodská                            Lenka Kožiaková             Ing. Martin Mach

Zapísala   20.02..2019    Kopecká  Alena


