Zápisnica č.7/2017
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11.12.2017 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2017 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 : Štefan Tvaroška, Štefan Vavro
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:
- Martin Homola – informácia o žiadosti na výrub drevín.
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.Schválenie rozpočtu na roky 2018,2019,2020.
3.VZN č.5/2017 o výške poplatku za TKO.
4.Rôzne.

K bodu č.1
–––––––––––––––
Kontrola uznesení: Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo - prítomných poslancov o
priebežnom plnení Uznesení.
K bodu č.2
___________
Starosta obce informoval poslancov o predloženom VZN č.5/2017 o výške poplatku za
TKO. Vzhľadom na to, že občania našej obce začali riadne separovať odpad pristúpili sme
k zníženiu poplatkov 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. Ďalej informoval poslancov, že od nového roku firma Márius Pedersen zvyšuje poplatky
za vývoz odpadu a Kopaničiarska spoločnosť za uloženie odpadu o 5%. Tým, že sa odpad
triedi by sme mohli docieliť že výber poplatku za smeti a platby za vývoz budú vyrovnané.
U z n e s e n i e č. 51/2017 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,-€/1 rok.
Sadzba poplatku je určená na 120L nádobu vydanou obcou. V prípade zakúpenia vlastnej
nádoby sa poplatok prepočíta podľa objemu nádoby.

Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0 /
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Uznesenie č. 51/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
K bodu č.3
___________
Pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtom obce na roky 2018,2019 a 2020.
Oznámila poslancom, že boli doručené žiadosti na finančný príspevok na rok 2018 v sume
500,-€., Ratnovské Spievanky. Žiadosť bola poslancom prečítaná a Spievanky, ktoré
obohacujú kultúrny život v obci, chcú peniaze použiť na projekt: vyhotovenie veľkého tabla
do ktorého chcú zakomponovať fotografie, ktoré majú od začiatku účinkovania po dobu 18
rokov počas svojho pôsobenia zozbierané a chcú takto zanechať na svoje účinkovanie
pamiatku.
Poslanci túto žiadosť podporili a súhlasili s navýšením rozpočtu.
U z n e s e n i e č. 52/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu o 500,-€
pre Ratnovské spievanky
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 52/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
Ďalej p.Bednárová prečítala žiadosť, ktorú doručil Športový klub Kajak Moravany nad
Váhom, ktorý žiadal dotáciu na pretekára ŠK KAJAK Luciu Prouzovú v sume 1000,-€.
Po diskusii poslanci prijali toto
U z n e s e n i e č. 53/2017 Obecné zastupiteľstvo neposkytne príspevok pre Športový klub
Kajak Moravany nad Váhom, ktorý žiadal dotáciu na pretekára Luciu Prouzovú.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
0
proti:
6
zdržalo sa:
1 /M.Homola/
Uznesenie č. 53/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
Ďalej Pracovníčka obce navrhla doplniť do rozpočtu:
Odstupné a odchodné /budúci rok sú komunálne voľby/ v sume 10.000,-€
Nová Web stránka obce a informatizácia verejnej správy v sume 3.500,-€
Prvý krát v roku 2018 bude rozpočtovaný nákup a výdaj potravín v školskej jedálni:
Výber na nákup potravín:8000,-€
Zaplatené FA za nákup : 8000,-€
K rozpočtu sa do diskusie prihlásil poslanec M.Boďo, ktorý navrhol starostovi navýšenie
platu o 20 % aj v budúcom roku. Rozpočet sa v položke odmeny navýši o 5000,-€.
U z n e s e n i e č. 54/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi navýšenie platu o
20% v zmysle zák. č. 253/1994 zb. §4 ods. 2
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
5
proti:
0
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zdržalo sa:

2 /M.Homola, Roman Vavro/

Uznesenie č. 54/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov
Doplnenie jednotlivých položiek do rozpočtu poslanci zobrali na vedomie a prijali toto
U z n e s e n i e č. 55/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý rozpočet obce na
roky 2018,2019 a 2020.
Hlasovanie:
prítomných poslancov:7
za:
7
proti:
0
zdržalo sa:
0
Uznesenie č. 55/2017 je Obecným zastupiteľstvom v Ratnovciach schválené jednomyseľne.
K bodu rôzne
___________
Poslanec Martin Homola informoval poslancov, že vypísal žiadosť o vydanie súhlasu na
výrub drevín. Tak ako na minulom zastupiteľstve hovoril, lipa na cintoríne ohrozuje svojou
korunou veľkými konármi najstaršiu pamiatku rímsko-katolícky kostol. Telefonicky sa
kontaktoval s vlastníkom pozemku JUDr.Jozefom Matušíkom, ktorí s výrubom súhlasí.
Pracovníčka obce povedala, že žiadosť naskenuje a p. Matušíkovi pošle.
Po vybavení všetkých potrebných náležitostí a vydaní súhlasných stanovísk by sme lipu
spílili.
Posledné koncoročné stretnutie poslancov sa uskutoční v piatok 22.12.2017o 18,00.
Týmto starosta ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva a poďakoval za účasť prítomným
poslancom.
Overovatelia: Štefan Tvaroška....................
Štefan Vavro ...................
Peter Gogol
Starosta obce
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