
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 19.októbra 2022

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

Prítomní:

Starosta obce:  Ing. Martin Mach

Členovia OZ :  

Bc. Jana Jandová
Milan Matúš
Ing. Ondrej Novosad
Peter Smolka
Monika Závodská
Lenka Kožiaková
Peter Hošek

Kontrolórka  obce:   Bc. Radka Gešnáblová   

Overovatelia zápisnice: 

Monika Závodská                                                                                                                           
Milan Matúš

P r o g r a m  :
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa audítora za rok 2021
4. Systém a poplatky zberu odpadov v roku 2023
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. 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
31.08.2022.

U Z N E S E N I E č. 318/2022

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 31.08.2022.
Všetky uznesenia boli splnené a vzaté na vedomie.

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

3.  Správa audítora za rok 2021

P.  starosta  prečítal  poslancom správu  nezávislého  audítora  z  overenia  účtovníctva  a  účtovných
dokladov za rok 2021  a správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky,
zostavenej k 31.12.2021. Správy sú vypracované písomne.

U Z N E S E N I E  č. 319/2022
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 2021.

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

U Z N E S E N I E  č. 320/2022
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 2021.

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

4. Systém a poplatky  zberu odpadov v roku 2023

P. starosta informoval poslancov OZ o nových požiadavkách na triedený zber od 02.01.2023.
Spoločnosť Borina Ekos v zmysle vyhlášky životného prostredia navrhuje nasledovné zmeny
v systéme zberu triedených zložiek nasledovne:

1. plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky spoločný zber od rodinných 
domov vo vreci určenom pre dané komodity

2. papier v 240 l nádobách, zatiaľ vrecia
3. sklo ako doteraz

Vzhľadom na očakávanú mieru inflácie za rok 2022 na úrovni 12 %, zmenia sa i ceny
za skládkovanie cca o 12 %, vývoz komunálneho odpadu tiež cca o 12%.



Od 01.01.2023  je  zakázané  zneškodňovať  skládkovaním zmesový  komunálny  odpad  kat.  číslo
200301,  ktorý  neprešiel  úpravou.  Predpokladané  náklady  k zabezpečeniu  povinnej  úpravy
zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku.
-úprava zmesového komunálneho odpadu 30,00 €/t bez DPH a bez zákonného poplatku
-poplatok za uloženie odpadov na skládku po úprave v predpokladanej výške 23,10 €/t.
     
Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť nové VZN a premietnuť zvýšené náklady do ceny za odpad
v roku 2023.

U Z N E S E N I E  č. 321/2022
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o systéme a poplatkoch za zber odpadov v roku 2023.

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

5. Došlá pošta

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

P. starosta prečítal poslancom  Žiadosť ZŠ s MŠ Motešice 77 o finančný príspevok 66 €
na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ – Mliečna desiata, Cereálna desiata

U Z N E S E N I E č. 322/2022

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 66 € na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“
pre ZŠ s MŠ Motešice.

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

- Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na šk. rok 2022/2023

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. 323/2022

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
j e d n o h l a s n e    s c h 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: 7 poslancov, za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.



- Žiadosť ZŠ s MŠ, Motešice 77 o finančný príspevok na tienidlo nad pieskovisko

P . starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Bc. Jany Púčikovej, zástupkyne pre MŠ Motešice
o finančný príspevok na tienidlo nad pieskovisko do materskej školy, nakoľko v letných mesiacoch 
je pieskovisko bez akéhokoľvek tieňa. Prílohou žiadosti je i cenová ponuka v sume 1505,- Eur.

U Z N E S E N I E č. 324/2022

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
b e r i e       n a    v e d o m i e
žiadosť ZŠ s MŠ, Motešice 77 o finančný príspevok na tienidlo nad pieskovisko. Je potrebné
zaoberať sa viacerými ponukami, prípadne nájsť riešenie v nejakom projekte. Žiadosťou sa
budú zaoberať na budúcom zastupiteľstve.

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

6. Rôzne

-požiadavka p. Šurinčíkovej o odvodnenie obecnej komunikácie
Poslanci OZ sa zaoberali uvedenou požiadavkou a vyriešenie problému navrhovali priamo
na tvare miesta.

U Z N E S E N I E č. 325/2022

Obecné zastupiteľstvo v  Motešiciach  
 j e d n o h l a s n e    s ch v a ľ u j e
odvodnenie obecnej komunikácie ulice Obchodná.
Je potrebné osloviť majiteľku pozemku a nájsť riešenie.

-požiadavka  Ing. Ondreja Novosada

Rozšírenie verejného osvetlenia v dolnej časti Motešíc k rodinnému domu súpisné číslo 370.

7. Záver

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:

Monika Závodská                    Milan Matúš                                    Ing. Martin Mach

Zapísala 24.10.2022   Kopecká  Alena


