
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 28. augusta 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   

P r o g r a m  :
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení za 2.štvrťrok 2019
4. Stanovisko kontrolóra k hospodáreniu
5. Úprava rozpočtu
6. Informácia o projektoch
7. Došlá pošta
8. Rôzne
9. 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 
26.06.2019 a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.07.2019.

U Z N E S E N I E č. 59/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
b e r i e     n a     v e d o m i e
kontrolu plnenia  uznesení  z riadneho  zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2019
a z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 29.07.2019.
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 2. štvrťrok 2019

P. starosta  oboznámil  poslancov OZ so Správou o hospodárení za 2. štvrťrok 2019. Správa o 
hospodárení je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.

4. Stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení za 2. štvrťrok 2019

P. kontrolórka prečítala poslancom OZ stanovisko kontrolóra k Správe o hospodárení  za 2. štvrťrok
2019. Stanovisko kontrolóra je vypracované písomne a je prílohou zápisnice.

U Z N E S E N I E č. 60/2019

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 2. 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. 61/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o hospodárení OcÚ za 2. 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. 62/2019
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 2. štvrťrok 2019 nasledovne:

príjmová časť navýšenie bežného rozpočtu:
CVČ z rozpočtu iných obcí o sumu 42 €
transfer zo ŠR voľby o sumu 1 054 €
transfer zo ŠR matrika o sumu 436 €
výdavková časť navýšenie bežného rozpočtu:
poistenie Dacia Duster o sumu 450 €
poistenie majetku o sumu 64 €
výdavky na voľby o sumu 1 054 €
daň Dacia Duster o sumu 830 €
transfer na mikroregión kultúrne slávnosti o sumu 350 €
na členské príspevky o sumu 50 €
úroky Dacia Duster o sumu 256 €
výdavky na matriku o sumu 436 €
prepravné frézovaného materiálu o sumu 356 €
servis, údržba traktora o sumu 400 €
geometrický plán nový stavebný obvod o sumu 990 €
spilovanie stromov ihrisko o sumu 330 €
externý manažment multifunkčné ihrisko o sumu 10 000 €
vodné, stočné KD o sumu 350 €
prevádzkové stroje KD o sumu 200 €
kultúrne podujatia o sumu 500 €
CVČ výlet ZŠ o sumu 165 €
výberové konanie riaditeľ ZŠ inzercia o sumu 192 €
výdavková časť zníženie bežného rozpočtu:
členský príspevok biomasa o sumu 664 €
príjmová časť zníženie kapitálového rozpočtu:
z predaja pozemkov - stavebný obvod o sumu 40 000 €
výdavková časť navýšenie kapitálového rozpočtu:
rekonštrukcia verejného osvetlenia splátky o sumu 4 900 €
rozšírenie verejného osvetlenia o sumu 2 500 €
výdavková časť zníženie kapitálového rozpočtu:
realizácia stavebného obvodu o sumu 40 000 €
príjmová časť navýšenie finančných operácií:
zostatok prostriedkov z min. rokov o sumu 29 118 €
úver nový stavebný obvod termínovaný o sumu 220 000 €
príjmová časť zníženie finančných operácií:
úver nový stavebný obvod kontokorentný o sumu 260 000 €
výdavková časť navýšenie finančných operácií:
úver nový stavebný obvod termínovaný o sumu 220 000 €
splátka istiny Dacia Duster o sumu 3 896 €
výdavková časť zníženie finančných operácií:
úver nový stavebný obvod kontokorentný o sumu 260 000 €

Príjmová časť bežný rozpočet navýšenie o sumu 1 532 €, výdavková časť bežný rozpočet navýšenie
o sumu 16 973 € a zníženie o sumu 664 €. Príjmová časť kapitálový rozpočet zníženie o sumu        



40 000 €, výdavková časť kapitálový rozpočet navýšenie o sumu 7 400 € a zníženie o sumu 40 000 
€. Finančné operácie príjmy navýšenie o sumu 249 118 € a zníženie o sumu 260 000 €, finančné 
operácie výdavky navýšenie o sumu 223 896 € a zníženie o sumu 260 000 €

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

6.  Informácia o projektoch
 
projekt Detské ihriská  - Dolné Motešice 
                                        - Peťovka
úspešný, dotácia z úradu vlády SR 8 000,- Eur – podpísaná zmluva 

projekt  Výstavba športového  areálu v obci Motešice – veľké multifunkčné
ihrisko s bežeckým oválom, doskočiskom a oddychovou zónou v areáli ZŠ s MŠ
Motešice – úspešný  - dotácia NFP z  EÚ a štátneho rozpočtu v sume 138 526,61 € podpísaná 
zmluva.

projekt rekonštrukcia domu smútku – realizuje sa 

projekt nový stavebný obvod – realizácia predaja štyroch pozemkov,  na podpis sú pripravené 
zmluvy o predaji

U Z N E S E N I E č. 63/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
      b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o 3 úspešných projektoch, ktoré sa budú realizovať z poskytnutých dotácií.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

7. Došlá pošta

- žiadosť DHZ Motešice o finančný príspevok z CVČ pre deti na hasičský minitábor

DHZ organizuje každý rok cez prázdniny pre deti – členov DHZ hasičský minitábor, ide už o 7. 
ročník tábora. Z našej organizácie sa ho zúčastní 12 detí, z toho 7 detí s bydliskom v Motešiciach.
Potreba poskytnutia dotácie cca 30-40 €/žiak.

U Z N E S E N I E č. 64/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
   j e d n o h l a s n e   s ch v a ľ u j e
finančný príspevok z CVČ vo výške 210,- € pre DHZ Motešice na hasičský minitábor.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

- žiadosť ZŠ s MŠ Motešice o dofinancovanie zariadenia do školskej jedálne

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Motešice žiada zriaďovateľa o dofinancovanie opráv prevádzky školskej 



jedálne vo výške 734,82 € v súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov s dotáciou v ZŠ aj MŠ 
od 01.09.2019.

U Z N E S E N I E č. 65/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
   j e d n o h l a s n e   s ch v a ľ u j e
dofinancovanie opráv prevádzky školskej jedálne vo výške 734,82 €.
Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 7 poslancov, za: 7 proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.   

8. Rôzne

- informácia starostu obce o predbežnom počte žiakov a organizačnom zabezpečení školského roku 
2019/2020

- výmena kobercov v MŠ, faktúra ponížená cca o 900,- € z dôvodu neuskutočnenia nivelácie 
povrchov v triedach

- kontrola OR HaZZ pre subjekt obec Motešice – čaká sa na správu z kontroly

- riešenie nebezpečnej dopravnej situácie na ceste II. triedy II/516 – križovatka smerom na 
Neporadzu, stretnutie vyvolané starostom obce za účasti zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja – odboru dopravy a ODI OR PZ Trenčín a OU TN odbor cestnej dopr. a pozemných 
komunikácií. Nedisciplinovaní vodiči nerešpektujú predpísanú rýchlosť, križovatka neprehľadná a 
tým dochádza k bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia ľudí. Starosta obce ďalej informoval 
vlastníka komunikácie a predmetné orgány o probléme chodcov prejsť cez neprehľadnú križovatku,
čo na obhliadke prítomní videli. Zo stretnutia je spísaná zápisnica o situácii a starosta vyzval 
kompetentné orgány aby sa pripomienkami a celou situáciou  zaoberali neodkladne.

- žiadosť o opravu resp. spevnenie krajnice telesa cesty II. triedy II/516 v lokalite vjazd do obce 
Horné Motešice od časti Dolné Motešice, pod úrovňou cesty sa nachádza chodník a tým dochádza k
bezprostrednému ohrozeniu chodcov. Žiadosť bola zaslaná na Správu ciest TSK.

- riešenie protipovodňových opatrení s Vlárou Nemšová a so spoločnosťou Prima group s.r.o., je 
potrebné opätovne vyvolať stretnutie.

- vyčistenie chodníka v rámci environmentálnej výchovy žiakmi ZŠ s MŠ Motešice smerom na 
Letohrádok, obec ako odmenu žiakom uhradí dopravu a vstupenky na výlet do múzea lesníctva 
Lesy SR.

Upozornenia a postrehy poslancov OZ

- p. Matúš – potreba natrieť kríž na cintoríne v dolnej časti Motešíc

- p. Závodská a p. Hošek – havarijný stav mosta na Lúčnu ulicu

- p. Hošek – prehĺbenie priekopy pod Brezinou a vyčistenie od náletov kríkov

- Bc. Jandová – potreba vybudovania chodníka na Dobrašov, z dôvodu bezpečnosti chodcov, ktorí 
sa denne vystavujú ohrozeniu nakoľko sa stretajú s vozidlami / často s kamiónmi plnými dreva a 



veľkokapacitnými traktormi / v neprehľadnej zákrute v telese hl. cesty

starosta obce  a poslanci OZ sa po diskusii dohodli , že do konca roka  bude potrebné dať 
vypracovať projektovú štúdiu,  aby sme mali približné info o nákladoch stavby ale aj o realizačnom 
riešení nakoľko nie je jednoduché osadiť chodník do svahu / obec bude musieť pozemky vykúpiť 
nakoľko nie sú v jej vlastníctve / a v nebezpečnej zákrute

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Lenka Kožiaková                            Milan Matúš             Ing. Martin Mach

Zapísala   03.09..2019    Kopecká  Alena


