
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 26.06.2019

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

Prítomní:

Starosta obce:  Ing. Martin Mach

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

Neprítomní:
Peter Hošek  - ospravedlnený
Lenka Kožiaková - ospravedlnená
Milan Matúš  - ospravedlnený

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Jana Jandová
Peter Smolka

Kontrolórka obce:  Radka Gešnáblová   

P r o g r a m  :

 1.  Zahájenie
 2.  Kontrola uznesenia
 3.  Záverečný účet Obce Motešice za rok 2018
 4.  Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Motešice za rok 2018
 5.  Nový stavebný obvod – predaj pozemkov
 6.  Výmena kobercov MŠ a maľovanie triedy
 7.  Plán kontrolóra na druhý polrok 2019
 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 
22.05.2019.

U Z N E S E N I E č. 44/2019

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 22.05.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4 poslanci, za: 4 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

3. Záverečný účet obce Motešice za rok 2018

P. starosta  oboznámil  poslancov OZ so Záverečným účtom obce Motešice za rok 2018. Záverečný 
účet obce Motešice je vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce Motešice za rok 2018
P. kontrolórka obce prečítala poslancom OZ odborné stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce Motešice za rok 2018. Stanovisko je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 45/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
    b e r i e   n a  v e d o m i e  
odborné stanovisko kontrolóra k Záverečnému
účtu obce Motešice za rok 2018.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4 poslanci, za:4 , proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

 U Z N E S E N I E č. 46/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Motešice za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

5.  Nový stavebný obvod – predaj pozemkov

P. starosta prečítal žiadosti,  ktoré boli doručené na Obecný úrad  Motešice o odkúpenie
pozemku  na novom stavebnom obvode pri škole vo vlastníctve obce. Boli doručené



nasledovné žiadosti:
1. Tomáš Račák, Motešice 232 – pozemok č.6
2. Eduard Kollár, Motešice 87 – pozemok č.2
3. Adam Kollár , Motešice 87  -pozemok č. 4
4. Milan Malko, SNP 135/35, Trenčianske Teplice – pozemok č.3
5. Peter Šebesta, Karpatské Námestie  7770/10A, Bratislava-Rača  -pozemok č.3
6. Daniela Ćerná, SNP 1. Piešťany  -pozemok č.4

U Z N E S E N I E č. 47/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
 predaj  obecného  majetku  v zmysle  § 9a  ods.1 písm. c)  a ods. 5 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, pozemok č. 6 - parc.č. 925/44 o 
výmere 917 m2  v sume 41 265,- Eur pre Tomáša Račáka, bytom Motešice 223.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

 U Z N E S E N I E č. 48/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
 predaj  obecného  majetku  v zmysle  § 9a  ods.1 písm. c)  a ods. 5 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, pozemok č. 2 - parc.č. 925/53  o 
výmere 587 m2  v sume 26 415,- Eur pre Eduarda Kollára bytom Motešice 87.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

 
U Z N E S E N I E č. 49/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
 predaj  obecného  majetku  v zmysle  § 9a  ods.1 písm. c)  a ods. 5 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, pozemok č. 3 - parc.č. 925/52  o 
výmere 588  m2  v sume 26 460,- Eur pre Milana Malku bytom SNP 135/35, Trenčianske Teplice.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

U Z N E S E N I E č. 50/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
 predaj  obecného  majetku  v zmysle  § 9a  ods.1 písm. c)  a ods. 5 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, pozemok č. 4  - parc.č. 925/51  o 
výmere 645  m2  v sume 29 025,- Eur pre Adama Kollára bytom Motešice 87.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.



6.  Výmena kobercov MŠ a maľovanie triedy

P. starosta  informoval poslancov o potrebe výmeny kobercov v priestoroch  tried MŠ,  nakoľlo 
sú opotrebované, pretože neboli cca 9 rokov menené . Ponuka  od fi Linotex t. j. demontáž starých 
kobercov, vyspravenie podkladu, nivelizácia a následná dodávka a montáž kobercov o rozlohe cca 
146 m2 v sume 4 700 Eur.

 U Z N E S E N I E č. 51/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
výmenu kobercov v priestoroch MŠ  fi Linotex 
podľa  cenovej ponuky celkovej sume  4 700,- Eur.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

7. Plán kontrolóra na druhý polrok 2019

P. kontrolórka  obce  prečítala  poslancom „ Plán kontrolóra obce na druhý polrok 2019.“ Plán  je 
vypracovaný  písomne a je prílohou zápisnice.                   

U Z N E S E N I E č. 52/2019

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 obce na druhý polrok 2019.“
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

8.  Došlá pošta

- Žiadosť Ing. Emílie Mitickej a Ing. Dušana Mitického, Motešice 183
P. starosta prečítal žiadosť, ktorú bližšie  vysvetlil Ing. Dušan Mitický. Menovaní sú pri veľkých
prívaloch dažďa a topení snehu zaplavení prívalovou vodou z priľahlých polí. Preto sa obracajú s
požiadavkou na OÚ Motešice  o riešenie danej situácie, aj keď predmetné polia sú v prenájme.
Je potrebné vyvolať rokovanie s  nájomcami pôdy s  Vlárou Nemšová a  so spoločnosťou Prima
Group/nájomca obecných pozemkov/, pretože  pôda sa neobrába tak, ako by sa mala obrábať.
Je potrebné urobiť odvodňovací kanál a to riešením znovuobnovy tzv. hlbokej cesty vyústením do
zberného kanála pod poľnohospodárskymi pozemkami.

U Z N E S E N I E č. 53/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 d o p o r u č u j e          s t a r o s t ovi       o b c e
vyvolať rokovanie s Vlárou Nemšová a spoločnosťou  Prima Group v lokalite  Kráčiny  a  Dlhé
z  dôvodu riešenia protipovodňových opatrení, nakoľko pri prívalových dažďoch a topení snehu
sa opakuje situácia, že občania danej lokality sú ohrozovaní vodou z týchto pozemkov.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.



- Žiadosť Jána Pšenku a manž. JUDr. Jany Pšenkovej, Motešice 245

P.  starosta  prečítal   žiadosť  o  vykonanie  protipovodňového  opatrenia   a  to  prehĺbenie  a
vyspádovanie  priekopy Pod Brezinou. P. Ján Pšenka vysvetlil poslancom OZ, že svah Breziny sa
stále zosúva,  priekopa nie je dostatočne prehĺbená  a vyspádovaná  a  pri návalových dažďoch
voda zaplavuje okolité záhrady.

U Z N E S E N I E č. 54/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e.
prehĺbenie  a vyspádovanie  priekopy  Pod Brezinou.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

- Žiadosť Juraja Žáka – Dolné Motešice o prehĺbenie  poľnej  cesty parc.č. 565

P.  starosta  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  o  prehĺbenie  poľnej  cesty  parc.č.  565,  ktorá  sa
nachádza medzi parcelami č.114 a č.115. P. Žáková bližšie objasnila uvedenú situáciu. Táto cesta
vedie na Hôrku a role na Priečnej. Pri prívalových dažďoch slúži  na odtekanie vody do šachty,
nachádzajúcej  sa  pri  hlavnej  ceste..  Nánosmi  kameňa  a  hliny  je  cesta   nad  úrovňou  záhrad
susedných parciel a preto pri prívalových dažďoch  sa  voda vylieva na dvor a spôsobuje zatopenie
pivničných priestorov v rodinnom dome s. č. 4.

U Z N E S E N I E č. 55/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 j e d n o h l a s  n e      s ch v a ľ u j e.
prehĺbenie  poľnej cesty  par.č. 565, ktorá sa nachádza medzi parcelami  č.114 a č.115 v k.ú.
Dolné Motešice pri rodinnom dome  p. Juraja Žáka, Motešice 4.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

- Žiadosť obyvateľov bytovky s. č. 87 a ulice Slivnická

P. starosta informoval poslancov so žiadosťou, v ktorej občania uvedenej ulice požadujú urýchlené
riešenie nebezpečnej situácie na  križovatke, ktorá je spojená s hl. cestou smer Neporadza, je 
nepriehľadná  a pre občanov i deti veľmi nebezpečná . Vo výhľade pravdepodobne bránia dve non 
stop parkujúce dodávky a vodiči tu nedodržiavajú rýchlosť, je len otázkou času, kedy sa tu  stane 
nešťastie. Chodcov nie je spoza dodávok vidieť.

U Z N E S E N I E č. 56/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
doporučuje         s t a r o s to vi       o b c e
riešiť túto situáciu na nebezpečnej a nepriehľadnej križovatke,  ktorá je spojená s hl. cestou smer
Neporadza v spolupráci s TSK, s políciou a okr. dopr. inšpektorátom ODI Trenčín, nakoľko obec
nemá kompetencie a právo riešiť bezpečnostné prvky na komunikáciách vo vlastníctve TSK.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 4  za: 4 poslanci,  proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.



9. Rôzne
- zámena  pozemkov v Peťovke
p. Luboš Richtárech si podal žiadosť o odkúpenie daného pozemku v Peťovke už v minulosti. 
Vtedy sa poslanci OZ a p. Richtárech dohodli, že pozemok sa neodpredá,  ale zamení za pozemok 
za kaplnkou  v Peťovke vo vlastníctve p. Richtárecha. p. Richtárech mal podať zámer, čo chce na 
uvedenom pozemku robiť a dostaviť sa na zasadnutie OZ. Keďže tak učinil až teraz, poslanci OZ sa
rozhodli  prizvať p. Richtárecha na najbližšie zasadnutie OZ a celú vec ohľadom výmeny pozemkov
uskutočniť v súlade so zákonom.

- prístavba  Hasičskej  zbrojnice info
bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o dotáciu o nenávratný fin. prostriedok vo výške cca
29 600,- Eur

- predaj budovy býv. knižnice
Urbárska spoločnosť prejavila záujem o kúpu nehnuteľnosti budovy s.č. 71 –  býv. knižnica
na parcele č. 113 v k.ú. Horné Motešice. Kúpa bude prejednávaná na najbližšom valnom 
zhromaždení Urbárskej spoločnosti.

- Starosta obce informoval poslancov OZ, že na kultúrne slávnosti Mikroregiónu Machnáč – 
Inovec, ktoré sa budú konať v našej obci dňa 27. 07. 2019 na futbal. Ihrisku nebude postačovať 
kapacita a výkon jestvujúcej el. prípojky na budove kabín TJ
cena komplet rekonštrukcie el. prípojky so zvýšenou kapacitou a vyšším výkonom je na základe 
orientačnej cen. ponuky cca 1700 Eur. Po diskusii sa poslanci OZ rozhodli t. č. neriešiť komplet 
rekonštrukciu el. prípojky a na kultúrnu akciu odporúčajú prenájom dieselového agregátu, ktorý by 
pokryl el. náročnosť uvedenej kultúrno spoločenskej akcie.

10. Záver

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

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

Zapísala     02.07.2019    Kopecká  Alena


