
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 konaného dňa 24.04.2019

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

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:

Lenka Kožiaková
Milan Matúš

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   - ospravedlnená

P r o g r a m  :
     1.  Zahájenie

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Nový stavebný obvod – riešenie pozemkov
4. Došlá pošta
5. Rôzne
6. 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 
20.03.2019.

U Z N E S E N I E č. 29/2019

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 20.03.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

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

3. Nový stavebný obvod  - riešenie  pozemkov

Fi STAVEKO  realizovala inžinierske siete a prípojky k pozemkom  na novom stavebnom obvode
pri škole. Nakoľko tieto práce už budú ukončené, je potrebné  rozparcelovať pozemky a určiť pevnú
predajnú cenu pozemku za 1 m2. Poslanci OZ načítavali  doposiaľ vynaložené celkové náklady na
stavebný obvod. Ide o nasledovné položky :

Miestna komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí pre obvod RD Horné Motešice Fi Staveko
Celková suma / stavebná činnosť /  218 038,22 Eur
Kúpa pozemku od p. Mišíka            13 500,-   Eur
ZSE prekládka  elektriny        cca     40 000,-   Eur
Manažment                                          1 000,-   Eur
Projektová  dokumentácia                  11 206,-  Eur
Verejné obstarávanie                            1 900,-   Eur
SPP                                                          540,-   Eur
CELKOVÉ  NÁKLADY               286 184,22   Eur

Poslanci OZ prepočítali  celkovú výmeru 11 pozemkov, vynaložené náklady obce a  stanovenie 
rezervy. Po dlhej diskusii poslanci  OZ stanovujú predajnú cenu  pozemku / m2 / na novom 
stavebnom obvode  45,-- Eur za 1 m2.

U Z N E S E N I E č. 30/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
- j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e
po spočítaní všetkých nákladov na novom stavebnom obvode za školou
v Horných Motešiciach  cenu pozemku  45,- Eur /m2.
Poslanci poverujú starostu obce preveriť najvýhodnejšie podmienky banky
ohľadom krátkodobého úveru na prefinancovanie stavby nového stavebného obvodu.

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

                                               



4. Došlá pošta

P. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Ing. Petra Vozára  o odkúpenie  pozemku v k.ú. Dolné
Motešice z parcely č. 258/17. Jedná sa o  62 m2 z obecnej komunikácie. Menovaný je vlastníkom
susednej parcely č.  258/15.

U Z N E S E N I E č. 31/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
- j e d n o h l a s  n e      z a m i e t a
žiadosť Ing. Petra Vozára  o odkúpenie  pozemku  o výmere 62 m2  z parcely č. 258/17 v k.ú.
Dolné Motešice. Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje odpredaj, nakoľko je to obecná komunikácia, 
ktorá susedí s obecným pozemkom a obec má na uvedenom pozemku zámer vybudovať prístavbu 
požiarnej zbrojnice.

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

- Vozidlo využívané pre obecné účely – pre potreby Ocú
 P. starosta informoval poslancov o havarijnom stave obecného auta Škoda Fabia, vozidlo je
už l6,5 rokov staré a nie v stave aby slúžilo starostovi a pracovníkom Ocú. Po diskusii poslancov 
OZ a starostu obce, ktorý navrhol vozidlo nové, 4x4, s ťažným zariadením, na leasing. Starosta 
obce poslancom dal hlasovať o vozidle zn. Dacia Duster 4x4 špeciál v celkovej sume 16. 410 Eur, 
na kt. mal spravený prepočet so splácaním, poistením a akontáciou na 60 splátok. Obec by mesačne 
splácala 305,35 Eur aj s PZP, havarijným a GAP poistením.

U Z N E S E N I E č. 32/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
-    s ch v a ľ u j e
zakúpenie  nového obecného vozidla
DACIA Duster Špeciál v celkovej sume
16 410,- Eur. Mesačná splátka predstavuje
sumu 305,35 Eur v dĺžke 60 mesiacov.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 5 proti: 0, zdržali sa hlasovania:  2 
Bc. Jana  Jandová,  Monika Závodská   

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Lenka Kožiaková                               Milan Matúš             Ing. Martin Mach

Zapísala   30.04.2019    Kopecká  Alena


