
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 konaného dňa 22.05.2019

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

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: 

Monika Závodská
Peter Hošek

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   

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

2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení za 1.štvrťrok 2019
4. Stanovisko kontrolóra k hospodáreniu
5. Úprava rozpočtu
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 
24.04.2019.

U Z N E S E N I E č. 33/2019

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 24.04.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

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

3. Správa o hospodárení za 1. štvrťrok 2019

P. starosta  oboznámil  poslancov OZ so Správou o hospodárení za 1. štvrťrok 2019. Správa o 
hospodárení je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za 1. štvrťrok 2019

P. kontrolórka prečítala poslancom OZ stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení  za 1. štvrťrok
2019. Stanovisko kontrolóra je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 34/2019

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 1. štvrťrok 2019.

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

U Z N E S E N I E č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o hospodárení OcÚ za 1. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

5. Úprava rozpočtu

P. starosta oboznámil poslancov OZ s úpravou rozpočtu. Úprava rozpočtu je vypracovaná písomne a
je prílohou zápisnice.



U Z N E S E N I E č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu na 1. štvrťrok 2019 nasledovne:

príjmová časť navýšenie bežného rozpočtu:
výnos dane z príjmov o sumu 10 000 €
z dobropisov o sumu 643 €
strava pre deti v hmotnej núdzi o sumu 1 888 €
výdavková časť navýšenie bežného rozpočtu:
vratky – vyúčtovanie nájom o sumu 36 €
špeciálne služby – znalecký posudok PZ o sumu 300 €
oprava kúrenia bytovka 221 o sumu 760 €
údržba verejného osvetlenia o sumu 5 500 €
interiérové vybavenie KD o sumu 100 €
prevádzkové stroje KD o sumu 500 €
CVČ výlet o sumu 390 €
príjmová časť navýšenie kapitálového rozpočtu:
z predaja pozemkov o sumu 195 €
výdavková časť navýšenie kapitálového rozpočtu:
prípravná dokumentácia nový stavebný obvod o sumu 1 000 €

Príjmová časť bežný rozpočet navýšenie o sumu 12 531 €. Výdavková časť bežný rozpočet 
navýšenie o sumu 7 586 €, príjmová časť kapitálový rozpočet navýšenie o sumu 195 €, výdavková 
časť kapitálový rozpočet navýšenie o sumu 1 000 €.

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

6. Došlá pošta

- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o navýšenie dotácie na originálne kompetencie

Vedúca školskej jedálne informovala poslancov OZ o náraste počtu stravníkov od septembra 2019 
nakoľko všetci žiaci ZŠ môžu odoberať stravu „zadarmo“. K tomu je potrebné dovybaviť školskú 
jedáleň a nákup nového inventáru.

U Z N E S E N I E č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
navýšenie dotácie na originálne kompetencie o 1 700 € na dovybavenie školskej jedálne a nákup 
nového inventáru.

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



- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o schválení finančného pásma na nákup potravín

Z dôvodu nárastu cien potravín riaditeľstvo ZŠ s MŠ žiada OZ o prehodnotenie súčasného 
finančného pásma a následné schválenie 2. finančného pásma. Viď. príloha

U Z N E S E N I E č. 38/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
                  schvaľuje
2. finančné pásmo na nákup potravín na 1 jedlo pre  žiakov - stravníkov v školskej jedálni.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 6, proti: 1 Ing. Ondrej Novosad, zdržali sa 
hlasovania: 0.  

- žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Motešice o navýšenie počtu pracovníkov do ŠJ v čase 
výdaja stravy

Z dôvodu navýšenia počtu stravníkov vedúca ŠJ žiada navýšenie o 1 pracovníka v čase výdaja 
stravy od 11:15 hod. do 13:15 hod. Navrhovaný pracovný úväzok 2 hodiny denne.

U Z N E S E N I E č. 39/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
navýšenie o 1 pracovníka v ŠJ v čase výdaja stravy od 11:15 hod. do 13:15 hod. s pracovným 
úväzkom 2 hodiny denne.

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

- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o dotáciu na vyplatenie jubilejnej odmeny

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ žiada o dotáciu na vyplatenie jubilejnej odmeny pre pracovníčku školskej 
jedálne.

U Z N E S E N I E č. 40/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
dotáciu na vyplatenie jubilejnej odmeny pre pracovníčku školskej jedálne vo výške funkčného 
platu.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.  

- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o finančný príspevok na organizovanie denných školských aktivít

V čase od 1.7. do 12.7.2019 organizuje ZŠ s MŠ denné školské aktivity pre žiakov ZŠ. Z tohto 
dôvodu žiada ZŠ o finančný príspevok 14,- € pre žiaka s trvalým pobytom v Motešiciach z CVČ. 
Jedná sa o 18 žiakov.



U Z N E S E N I E č. 41/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
finančný príspevok vo výške 252,- € na organizovanie denných školských aktivít v ZŠ Motešice z 
CVČ.

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

- žiadosť Bc. Júlie Rychtárechovej o vybudovanie kanála na odvádzanie dažďovej vody

Starosta prečítal žiadosť Bc. Júlie Rychtárechovej o vybudovanie kanála na odvádzanie dažďovej 
vody a vody z topiaceho sa snehu cez parcele č. 119/2, 119/3, 121, 122, 123/1, ktoré sú v užívaní 
obce ako prístupová komunikácia.

U Z N E S E N I E č. 42/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  zamieta
žiadosť Bc. Júlie Rychtárechovej o vybudovanie kanála na odvádzanie dažďovej vody a vody z 
topiaceho sa snehu pri jej rodinnom dome. Uvedená  problematika sa dotýka viacerých občanov v 
rôznych častiach obce. T. č. nezrealizovaná požiadavka ale zostáva otvorená do budúcnosti a bude 
podliehať komplexnejšiemu riešeniu odvodu dažďových a povrchových vôd. Nakoľko nie je 
technicky jednoduché prívalové dažďové vody a vodu z topiaceho sa snehu v lokalitách, ktoré nie 
sú vo vlastníctve obce / sú to prevažne svahy, lesné pozemky a poľnohospodárska pôda  / odviesť 
do malého a jediného toku pretekajúceho cez obec.

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

7. Rôzne

- priamy úver na financovanie investičnej akcie

P. starosta informoval poslancov OZ o ukončení prác firmy STAVEKO na novom stavebnom 
obvode pri škole. Na prefinancovanie stavebných prác musí obec požiadať o úver. Boli predložené 
2 ponuky:

1. ponuka Prima banka, a.s.

2. ponuka Slovenská záručná a rozvojová banka

Pri čerpaní úveru v sume 220 000,- € sú podmienky splácania  približne rovnaké. Po dôkladnej 
analýze sa poslanci OZ rozhodli pre čerpanie úveru fin. prostriedkov z Prima banky a.s..

U Z N E S E N I E č. 43/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      jednohlasne  schvaľuje
čerpanie úveru vo výške 220 000 € od Prima banky Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Regionálne obchodné centrum, Hviezdoslavova 2, 911 00 Trenčín na základe indikatívnej ponuky 



financovania pre Obec Motešice vypracovanej Ing. Ondrejom Kalmom, firemným bankárom Prima 
banky Slovensko, a.s., platnej do 17.8.2019.

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

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Monika Závodská                            Peter Hošek             Ing. Martin Mach

Zapísala   30.05..2019    Kopecká  Alena


