
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 9.októbra 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 uznesení
3.  VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky vZŠ s MŠ  Motešice , o výške príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ Motešice
4. Správa auditora za rok 2018
5. Nový stavebný obvod – predaj pozemkov
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 
28.08.2019

U Z N E S E N I E č. 66/2019

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 09.10.2019.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

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

3.  VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky vZŠ s MŠ  Motešice , o výške príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ Motešice

P. starosta oboznámil poslancov OZ s VZN č.2/2019

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vZŠ s MŠ  Motešice , o 
výške príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ Motešice

U Z N E S E N I E č. 67/2019

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
   j e d n o h l a s n e   s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2019 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

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



4.  Správa nezávislého audítora za rok 2018

P. starosta prečítal poslancom správu nezávislého audítora z overenia účtovníctva a účtovných 
dokladov za rok 2018  a správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky, 
zostavenej k 31.12.2018. Správy sú vypracované písomne.

U Z N E S E N I E  č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
     b e r i e   n a   v e d o m i e
správu nezávislého audítora z overenia 
účtovníctva a účtovných dokladov za rok 2018.

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

U Z N E S E N I E  č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  
b e r i e   n a   v e d o m i e
správu nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

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

5.  Nový stavebný obvod – predaj pozemkov

P. starosta prečítal žiadosť,  ktorá  bola doručená  na Obecný úrad  Motešice o odkúpenie
pozemku  na novom stavebnom obvode pri škole vo vlastníctve obce. Bola doručená
nasledovná žiadosť:

Ľubomír Gavlák, nar 20.06.1973, bytom Čadečka 3108 
a manželka Ľudmila Gavláková, rod. Trnovcová, nar. 22.03.1974, bytom Čadečka 3108 

U Z N E S E N I E č. 70/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 r u š í 
 Uznesenie č. 58/2019 z riadneho zasadnutia OZ
zo dňa 28.08.2019 z dôvodu zrušenia žiadosti o pozemok č.4
p. Petrom Šebestom, Karpatské Námestie 7770/10A, Bratislava-Rača.

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



U Z N E S E N I E č. 71/2019

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 Ľubomíra Gavláka, nar 20.06.1973 a manželku  
Ľudmilu Gavlákovú, rod. Trnovcovú, nar. 22.03.1974, obaja bytom Čadečka 3108, okr. 
Čadca.

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

6. Došlá pošta

- Žiadosť PZ Vyšovec o nájom nebytového priestoru

P. starosta prečítal žiadosť PZ Vyšovec o prenájom nebytového priestoru  pod chladiarenským 
zariadením umiestneným za budovou  KD, ktoré užíva PZ Vyšovec. Zároveň požaduje  cenu nájmu 
znížiť o  50 %.

U Z N E S E N I E č. 72/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru pod chladiarenským zariadením umiestneným za budovou KD pre 
PZ Vyšovec. Zároveň znižuje cenu nájmu o 50 %.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 5 za: 5 poslanci,  proti: 0 , zdržali sa hlasovania 0

-  Žiadosť  o navýšenie  mzdových nákladov v školskej jedálni

P. starosta prečítal žiadosť vedúcej školskej jedálne o prehodnotenie mzdových nákladov na 
navýšenie pre pracovníkov školskej jedálne v časti osobný príplatok. Náklady na pridelenie
osobného príplatku budú 194 € mesačne.

U Z N E S E N I E č. 73/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach 
 j e d n o h l a s n e    s c h v a ľ u j e
 navýšenie  mzdových nákladov  pre pracovníkov školskej jedálne v časti osobný príplatok v sume 
194 € mesačne.

Hlasovanie: zúčastnení na hlasovaní: 5 za: 5 poslanci,  proti: 0 , zdržali sa hlasovania 0



- Žiadosť ZŠ s MŠ, Motešice 77 o finančný príspevok 66 € na realizáciu projektu
„ Zdravý životný štýl“

U Z N E S E N I E č. 74/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 s ch v a ľ u j e
finančný príspevok 66 € na realizáciu projektu „ Zdravý životný štýl“
pre ZŠ s MŠ Motešice

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

-Žiadosť o  finančnú dotáciu na Centrum voľného času na šk. rok 2019/2020

P. starosta prečítal žiadosť  Centrum voľného času, Braneckého 4 ako súčasť ZŠ s MŠ sv. 
A .Svorada  a  Benedikta, Braneckého 4, Trenčín , ktoré navštevuje 1 žiačka, ktorá má trvalé 
bydlisko v našej obci.

U Z N E S E N I E č. 75/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 s ch v a ľ u j e
finančnú dotáciu 35 Eur z CVČ pre Centrum voľného času, Braneckého 4 ako súčasť ZŠ s MŠ sv. A
Svorada  a  Benedikta, Braneckého 4, Trenčín , ktoré navštevuje 1 žiačka, ktorá má trvalé bydlisko 
v našej obci.

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

-Riešnie nebezpečnej situácie

P. starosta oboznámil poslancov s  prosbou  p. Kamila Púčika a manž. o pomoc pri zaistení 
bezpečnosti obyvateľov našej obce . Lipa, ktorá rastie pri vstupe do dvora na ich pozemku
sa značne rozrástla a jej konáre siahajú do blízkosti elektrického vedenia. Hrozí nebezpečenstvo  
odtrhnutia konára siahajúceho  ponad cestu a elektrické vedenie, čo by mohlo mať i smrteľné 
následky P. Púčik žiada o pomoc a zváženie postupu pri orezaní  konára  stromu.

U Z N E S E N I E č. 76/2019

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
berie na vedomie
Poslanci OZ     doporučujú vlastníkovi pozemku podať návrh o výrub resp. redukčný rez 
predmetného stromu. Obec bude súčinná resp. nápomocná pri zabezpečovaní cestnej premávky, 
vybavovaní povolenia  a  v iných administratívnych úkonoch.

-Dodatok k žiadosi  p. Ľuboša Richtárecha o odkúpenie príp. zámenu pozemkov

 -starosta obce pripraví do OZ  plošné výmery k zámene pozemkov a ich lokalizáciu v teréne



7. Rôzne
- terénna opatrovateľská služba

MPSVR vyhlásilo projekt na  podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
je potrebná : registrácia na TSK – elektronicky aj listinne
vypracovať VZN, komunitný plán, predložiť cenník terénnej  opatrovateľskej služby, vykalkulovať 
náklady, prepočet na 1 opatrovateľku/hod..
Poslanci navrhujú ešte do budúceho zasadnutia preveriť viacero variantov či už aby mala obec 
vlastnú, alebo vykonávať opatrovanie externou službou. Je to dlhodobejší proces, ktorému sa budú 
poslanci OZ venovať.

- vyjadrenia k návrhu poplatku za komunálny odpad – nakoľko náklady na vývoz 
odpadu prevyšujú príjmy a obce musia platiť nové poplatky za skládkovanie odpadov a nie za 
všetok vyseparovaný odpad má obec bezplatný odvoz, uloženie a spracovanie,
starosta obce po diskusii s poslancami OZ,  navrhujú pre budúci rok zmeniť poplatok za komunálny
odpad na 20eur/osoba/rok – potrebné  vypracovať dodatok k VZN č.2/2015.
                              

- vyjadrenia k ostatným obecným poplatkom – príjem z prenájmu KD nepokryje  
celkové náklady, poslanci OZ, pracovníci OcU a starosta obce spoločne vypracujú návrh  na zmenu 
výšky poplatkov za úžívanie KD a prenajímania sály s kuchynkou v budove Novej školy v Dol. 
časti Motešíc.
  

- suché gaštany v športovom areály – ohrozujú bezpečnosť obyvateľov, detí nachádzajúcich
sa v areály TJ . Starosta obce vypracoval žiadosť o výrub 5 ks gaštanov a podal na prísluš. orgáne.

- lipy  na cintoríne v Peťovke a v Dol. Motešiciach – bude potrebné zabezpečiť orezanie
konárov oboch líp na Peťovke a jednej lipy v Dolných Motešiciach , starosta obce navrhuje, 
nakoľko orez týchto stromov je technicky a finančne náročný, do rozpočtu na budúci rok zahrnúť 
sumu 4000,- Eur.

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

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:                   

Bc. Jana Jandová                           Peter Smolka             Ing. Martin Mach

Zapísala   18.10.2019    Kopecká  Alena


