Zápisnica č.6/2017
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 20.11.2017 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2017 o 17,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.
Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, JUDr.Andrej Petrík
Štefan Vavro, Milan Boďo , Roman Vavro,
Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Ivana Balleková , Martin Homola,
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Peter Gogol. Privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva,
čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom
zasadnutia OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. K programu rokovania doplnil návrh
na prerokovanie:
- Žiadosť –Ivana Balleková, Milan Boďo –Katarínska zábava
- Martin Homola –kanalizácia v obci-informácia
- Späťvzatie žiadosti Lucia Blagermann Ratnovce č.455
- Žiadosť Peter Gogol Ratnovce č.319 o odpredaj časti parcely p.č.255/1 a p.č.255/3.
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.Návrh rozpočtu na roky 2018,2019,2020.
3.Schválenie kúpnopredajných zmlúv - Obec - Richard Burzala a manž. určenie ceny.
4.Žiadosť o finančný príspevok na športové aktivity občanov /kolkárov/.
5.Odmeňovanie poslancov /ročné odmeny/.
6.Vianočné balíčky pre dôchodcov.
7.Návrh VZN č.5/2017 o výške poplatku za TKO.
8.Rôzne.
K bodu č.1
Kontrola uznesení: Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo - prítomných poslancov o
priebežnom plnení uznesení. VZN č.4/2017 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách nadobudlo právoplatnosť. Poslanci diskutovali,
a odporúčali umiestniť označenie pred č. domu 113 až 117 a pred číslom 152 a 153
“vyhradené parkovisko“. Obec podá žiadosť na Odbor dopravy a zaradí uvedené dopravné
značky do pasportizácie obce.
K bodu č.2
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu obce na roky 2018,2019 a 2020.
Poslanci tento materiál dostali s pozvánkou. Poslanec JUDr.Petrík priniesol žiadosť OFK
Ratnovce na finančný príspevok na rok 2018 v sume 5000,-€. S jeho žiadosťou sa v rozpočte
počita.
U z n e s e n i e č. 39/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce na roky
2018,2019 a 2020.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 39/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
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K bodu č.3 .
Starosta obce informoval poslancov, o ďalšom postupe pri odpredaji časti pozemku
pána Richarda Burzalu p.č.250, ktorú dlhodobo užíva a ktorá sa nachádza vedľa nehnuteľnosti
p.č. 1/1, LV č. 1019. Na základe týchto osobných rokovaní starosta predložil Obecnému
zastupiteľstvu GP č. 177-165/2017 podľa ktorého sú nehnuteľnosti, p.č. 749 rozdelená na
p.č. 749/1 a 749/2 p.č. 250 je rozdelená na p.č. 250/1 a 250/2.
U z n e s e n i e č. 40/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie novovzniknutej
parcely č.749/2 vo vlastníctve Burzala Richard Bc. a Simona Burzalová Mgr. o výmere
10m2 za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 40/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
U z n e s e n i e č. 41/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 15€/m2 na odkúpenie
novovzniknutej parcely č.749/2 vo vlastníctve Burzala Richard Bc. a Simona Burzalová
Mgr. o výmere 10m2 za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 41/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
U z n e s e n i e č. 42/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novovzniknutej
parcely č. 250/2 o výmere 29 m2 manželom Burzalovím z dôvodov hodných osobitného
zreteľa.
( Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Ratnovce je vlastníkom parc.č.
250/2 vedenej na LV č. 900 a táto je dlhodobo obcou nevyužívaná. Susediaca je priamo s
nehnuteľnosťou p.č. 1/1 vedenej na LV 1019 a kúpou vytvorí ucelené oplotenie ich majetku.
Údržbu a tiež kosenie uvedenej parcely doposiaľ prevádzala rod. Burzalová.)
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 42/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
U z n e s e n i e č. 43/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 15€/m2, za odpredaj
novovzniknutej parcely č. 250/2 o výmere 29 m2 manželom Burzalovím
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 43/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
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K bodu č.4
Na Obecný úrad bola doručená Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku kolkárov v sume
400,-€
U z n e s e n i e č. 44/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok v sume
400,-€ na štartovné v ligovom ročníku 2017/2018.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 44/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
K bodu č.5
Starosta obce povedal, že sa blíži koniec roka a poslancom patria ročné odmeny. Je to za
Vašu prácu počas celého roka. Poslanci sa zhodli, aby odmeny boli v súlade s platnými
zásadami odmeňovania tak ako minulý rok.
U z n e s e n i e č. 45/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročné odmeny poslancov podľa
platných zásad odmeňovania vo výške 30€ za účasť na jednom zastupiteľstve aj v roku 2017.
Zároveň si schvaľujú jednorázovú ročnú odmenu vo výške 300.-€ tak ako minulý rok.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 45/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
K bodu č.6
Starosta informoval poslancov o zámere kúpiť dôchodcom vianočné balíčky. Minulý rok sme
urobili posedenie. Z dôvodu nízkej účasti sa celá akcia minula účinku a takto to bude
spravodlivé. Balíčky dostanú všetci dôchodcovia starší ako 62 rokov, za podmienky, že majú
vysporiadané všetky pohľadávky voči obci.
U z n e s e n i e č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie balíčkov pre dôchodcov starších ako 62 rokov
v sume 4,5€/balíček, za podmienky, že majú vysporiadané všetky pohľadávky voči obci.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 46/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
K bodu č.7
Starosta obce informoval poslancov o predloženom návrhu VZN č.5/2017 o výške poplatku
za TKO. Vzhľadom na to, že občania našej obce začali riadne separovať odpad čím sa znížili
poplatky obce za vývoz tak aj za uskladnenie, môžeme pristúpiť k úprave (zníženiu)
poplatkov za TKO. Po diskusii bol prijatý návrh poplatku 14,-€ jedna fyzická osoba /rok.
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Podnikatelia a osoby ktoré nemajú na území obce trvalý pobyt budú platiť skutočné náklady
na vývoz 1 nádoby 67,-€/ rok
U z n e s e n i e č. 47/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.5/2017 o výške
poplatku za TKO 14,-€ jedna fyzická osoba /rok. Podnikatelia a osoby ktoré nemajú na území
obce trvalý pobyt budú platiť skutočné náklady na vývoz 1 nádoby 67,-€/ rok
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
1 /Boďo/
Uznesenie č. 47/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov .
K bodu č.8
Starosta obce prečítal žiadosť, ktorú predložili poslanci Ivana Balleková a Milan Boďo. Dňa
25.11.2017 poriadajú Katarínsku zábavu a žiadajú poskytnutie Kultúrneho domu na tento
účel. Poriadatelia vysvetlili poslancom, že si za uvedené poskytnutie KD riadne zaplatia a
výťažok použijú na skultúrnenie vstupu do zákristie kostola v Ratnovciach.
K bodu č.9
Poslanec Martin Homola sa informoval ako to bude s prípojkami kanalizácie. Starosta obce
mu odpovedal, že obec riadne a včas dodala všetky podklady potrebné k zapojeniu sa do
výzvy na vybudovanie kanalizácie hneď v prvom kole. Prebehnúť musí ešte druhé a tretie
kolo až potom príde k vyhodnoteniu žiadostí. Dnes ešte nevieme, či budeme so žiadosťou
úspešný, takže riešenie samotných prípojok je otázkou budúcich rokov.
K bodu č.10
Späťvzatie žiadosti Lucie Blagermann rod. Stolárovej Ratnovce č.455 o odkúpenie častí
obecných parciel pred Pohostinstvom Gacom a Potravinami.
U z n e s e n i e č. 48/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje späťvzatie žiadosti p.Lucie
Blagerman Ratnovce č.455
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
4
proti:
0
zdržalo sa:
3 / Homola Martin, Balleková Ivana, Štefan Tvaroška/
Uznesenie č. 48/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov .
K bodu č.11
Na OÚ podal Peter Gogol bytom Ratnovce č.319 žiadosť o odpredaj časti parcely p.č.255/1
LV 900 a časti parcely p.č.255/3 LV 900. Jedná sa o priestor medzi Obecným úradom a
Pohostinstvom kde je vybudované WC a priestor pred Potravinami a Pohostinstvom, ktoré
vybudovala Jednota SD a tieto dlhodobo užíva. Je vypracovaný GP č. 177-165/2017 podľa
ktorého je z nehnuteľnosti p.č. 255/1 LV 900 odddelená novovzniknutá p.č. 255/9 o výmere
140 m2 a z p.č.255/3 LV 900 je oddelená novovzniknutá p.č. 255/8 o výmere 11 m2.
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U z n e s e n i e č. 49/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely p.č.255/9 LV
900 o výmere 140 m2 a p.č.255/8 LV 900 o výmere 11 m2 vo vlastníctve obce p. Petrovi
Gogolovi bytom Ratnovce č.319 v zmysle zák. č. 138/1991 zb.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
4
proti:
0
zdržalo sa:
3 / Homola Martin, Balleková Ivana, Štefan Tvaroška/
Uznesenie č. 49/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov .
U z n e s e n i e č. 50/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj p. č. 255/9 LV 900 o
výmere 140 m2 a p.č. 255/8 LV 900 o výmere 11 m2 za jednotnú cenu 15.-€/m2
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
4
proti:
0
zdržalo sa:
3 / Homola Martin, Balleková Ivana, Štefan Tvaroška/
Záverom sa poslanci dohodli, že nasledujúce OZ bude 11.12.2017
Týmto starosta ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva a poďakoval za účasť prítomným
poslancom.
Overovatelia: Ivana Balleková ....................
Martin Homola .......................

Peter Gogol
Starosta obce
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