
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 konaného dňa 20.03.2019

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

Prítomní:

Starosta obce:  Ing. Martin Mach

Členovia OZ :  

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

Overovatelia zápisnice:

Bc. Jana Jandová
Peter Smolka

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   

P r o g r a m  :
     1.  Zahájenie

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Dolných Motešiciach

/ k vodárni, ku kostolu/
5. Znalecké posudky 5/2019, 6/2019 k majetku obce
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 
13.02.2019.

U Z N E S E N I E č. 24/2019

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 13.02.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

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

3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

P. starosta  oboznámil  poslancov OZ so Správou o rekonštrukcii verejného osvetlenia. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola ukončená, bol podpísaný odovzdávajúci a preberací 
protokol. Budú sa dopĺňať ešte nejaké svietidlá  a oprava rozvodovej skrine v dolnej časti Motešíc, 
no to už si bude obec objednávať mimo zmluvy o horeuvedenej rekonštrukcii osvetlenia.

4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Dolných Motešiciach
/ k vodárni, ku kostolu/

P. starosta oboznámil poslancov o havarijnom stave miestnej komunikácie v dolnej časti Motešíc  
ku vodárni. Poslanci OZ uskutočnili obhliadku uvedenej komunikácie , posúdili jej zlý technický 
stav a rozhodli o jej rekonštrukcii. Z troch cenových ponúk / fi STAVCEST s.r.o Trenčín – 12. 
586,46 Eur s Dph, fi Vincent Krško Dca – 12. 956 Eur, fi Esvia s.r.o. Dca – 18. 332 Eur / si poslanci
OZ po diskusii vybrali  cen. pon. fi STAVCEST s.r.o. nakoľko už aj pre nás rekonštruovali miestne 
komunikácie bez reklamácie. Poslanci OZ ešte vyčlenili sumu 800 Eur na vyspravenie jám a 
nerovností komunikácie ku cintorínu v Dol. Motešiciach.

U Z N E S E N I E č. 25/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
- j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu  miestnej komunikácie v dolnej časti Motešíc ku vodárni a kostolu
fi STAVCEST, s.r.o. Trenčín v celkovej sume 12 586,46 Eur a vyspravenie jám  a nerovností na 
ceste na cintorín v sume 800 €.

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



5. Znalecké posudky 5/2019, 6/2019 k majetku obce

Znalecký posudok 5/2019
Starosta informoval poslancov obce o vypracovaní znaleckého posudku 5/2019 na budovu požiarnej
zbrojnice v dolnej časti Motešíc so zámerom priameho predaja majetku obce. Po obhliadke budovy 
poslanci skonštatovali, že uvedená budova je v  hroznom až havarijnom stave a je potrebné s tento 
stav budovy riešiť. Starosta obce navrhol vyvesiť ponuku priameho predaja tejto budovy na našej 
Web. str. a do info tab. nakoľko máme znalecký posudok. Ak by sa budova predala použiť peniaze 
na prístavbu novej požiarnej zbrojnice k budove Novej školy. 

U Z N E S E N I E č. 26/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
      n e s c h v a ľ u j e
zámer predať budovu požiarnej zbrojnice v dolnej časti Motešíc. 
Za odpredaj hlasovali 2 poslanci Závodská Monika a Kožiaková Lenka
Proti odpredaju hlasovalo 5 poslancov Novosad Ondrej,
Matúš Milan, Bc. Jandová Jana, Hošek Peter, Smolka Peter.
Poslanci doporučujú zatiaľ zabezpečiť  budovu: osadiť tabuľu Zákaz vstupu
a opáskovať celý priestor okolo budovy.  K problematike predaja požiarnej zbrojnice
sa vrátia o mesiac
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 5 proti: 2, zdržali sa hlasovania: 0.   
      
Znalecký posudok 5/2019
Na základe žiadosti p. Andreja Adamca o odkúpenie  budovy bývalej knižnice stavby s.č.71  bol 
vypracovaný znalecký posudok na uvedenú stavbu. Poslanci OZ  diskutovali o predaji budovy, 
nakoľko pozemok pod budovou je vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti Horné Motešice a odpredaj 
bol už viackrát riešený na zastupiteľstvách v minulých rokoch s urbárskou spoločnosťou,boli aj 
prijaté viaceré uznesenia sa poslanci rozhodli o zámere odpredať túto budovu najprv informovať 
vlastníka pozemku.

U Z N E S E N I E č. 27/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      j e d n o h l a s n e     r u š í
Uznesenie č.216/2010 z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2010
a doporučuje starostovi obce informovať vlastníka pozemku-Urbársku spoločnosť o zámere predať 
nehnuteľnosť budovu s.č.71 postavenú na parcele č.113  v k.ú. Horné Motešice.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

  6. Došlá pošta
- Návrh ceny elektriny spoločnosti   Magna Energia a.s.podľa zmluvy č.121215111029/2012
   ponuka ceny na 1 rok alebo na 2 roky

 U Z N E S E N I E č. 28/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
návrh ceny elektriny spoločnosťou Magna Energia a.s.
na  2 roky.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.        



- Zápisnica z protipožiarnej kontroly v ZŠ s MŠ Motešice
boli zistené nedostatky – prístavba materskej školy – potreba osadenia protipožiarnych dverí, 
doriešiť
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby, nesúlad s projektovou dokumentáciou.
Ing. Ondrej Novosad a Peter Smolka spolu so starostom obce preveria celú situáciu, overia si 
skutkový stav s PD a následne sa nedostatky odstránia

7. Rôzne
- požiadavka občanov v Dol. Časti Motešíc na odstránenie poškodenia - Most v dolnej časti 
Motešíc pri Vavrečkových 
   pri obhliadke mosta  poslanci Oz zistili, že na moste sú poškodenia a vady vzniknuté 
poveternostnými podmienkami / v betónovej konštrukcii sú viditeľné diery a vypadnuté kamene /
Poslanci OZ navrhujú aby obec svojpomocne odstránila poškodenia mostu a diery zabetónovala 
pokiaľ sa poškodenie nerozšíri

- Vozidlo využívané pre obecné účely – pre potreby Ocú
 P. starosta informoval poslancov o havarijnom stave obecného auta Škoda Fabia, vozidlo je
už l6 rokov staré a nie v stave aby slúžilo starostovi a pracovníkom Ocú. Oprava motorových častí 
bola uskutočnená cca pred 2,5 rokom v sume asi 900 Eur a znovu opravovať vozidlo je nelogické. 
Starosta obce podáva žiadosť poslancom o zakúpenie nového vozidla napr. na splátky. To obec 
hravo finančne zvládne. Poslanci navrhujú starostovi obce riešiťnové vozidlo a zistiť bližšie 
podmienky v leasingovej spoločnosti.

Mikroregionálne slávnosti – tento rok budú v Motešiciach  27.07.2019 starosta obce bude o 
prípravách ešte informovať

p. Kožiaková  upozorňuje  osloviť plynárne SPP distribúcia aby na ulici  Pod Brezinou zabezpečili  
osadenie vytyčovacieho stĺpa, nakoľko je pravdepodobne odhnitý

-návrh poslancov OZ osloviť vlastníka nehnuteľnosti  kúrie a  druhého dvora p. Magála  s výzvou o 
nápravu / odstránenie jestvujúceho stavu budov – roztlčené oká, padajúca omietka, padajúce škridle
zo striech a neupravené priestranstvo v okolí budov nekosené a rozhádzané odpadky, nezaistené 
vstupy do polorozpadnutých objektov atď./,  nakoľko uvedené  budovy susedia s verejným 
priestranstvom a sú v dezolátnom stave. Starosta obce osloví vlastníka budov a navrhuje stretnutie 
aj za účasti stavebnej komisie pri OZ za účelom vyriešenia tejto situácie.

8. Záver

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Peter Smolka                                      Bc. Jana Jandová             Ing. Martin Mach

Zapísala   27.03.2019    Kopecká  Alena


