Zápisnica č.3/2014
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 30.06.2014 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2014
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová , Eva Homolová ,
Milan Boďo, Štefan Vavro,
Neprítomní: Bc.Richard Burzala , Mgr.Andrej Petrík
Ďalej boli prítomní: Ing. Milan Štefánik, Ing. Peter Hašan, MUDr. Ida Hašanová
Overovatelia: Eva Homolová
Milan Boďo
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Výročná správa za rok 2013.
3.Záverečný účet.
4.Audit obce za rok 2013
5. Hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2014.
6. Informácia o rekonštrukcii chodníka na Piešťanskej ulici.
7. Návrhy na riešenie vyuţitia budovy Základnej školy...
8. Ing. Peter Hašan a MUDr. Ida Hašanová –ţiadosť o prevzatie cesty do svojej správy.
9.Sťaţnosť, Milan Boďo, Emil Kútny a Martin Tvaroška.
10.Rôzne.
V bode rôzne doplnili poslanci –zápisnicu z finančnej komisie zo dňa 16.06.2014.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta privítal všetkých na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, ţe všetky uznesenia z OZ z 24.04.2014 sa postupne plnia.
Uznesenie č.6 pre budúce OZ treba ešte doplniť. Musíme si ešte teraz schváliť volebný obvod.
Vţdy sme mali jeden vzhľadom na to, ţe máme asi 820 voličov.
U z n e s e n i e č. 9/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne súhlasia s 1 volebným
obvodom v budúcom volebnom období teda tak ako doteraz.
Ďalej starosta povedal ,ţe treba zároveň doplniť radu v MŠ /bola tam pani Lančaričová./
Poslanci dali návrh na pani Evku Homolovú.
U z n e s e n i e č. 10/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne súhlasia s doplnením rady
školy našou poslankyňou p. Homolovou.
K bodu č.2
___________
Starosta obce povedal poslancom, ţe všetci dostali s materiálmi aj Výročnú správu obce za rok
2013. Prečítali ste si ju ak máte otázky ...

2

U z n e s e n i e č. 11/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú Výročnú správu
obce za rok 2013.
K bodu č.3
––––––––Starosta ďalej hovoril, ţe Záverečný účet obce za rok 2013 ste mali tieţ doma máte otázky?
Pracovníčka obce povedala, ţe treba si pozrieť návrh na uznesenie na poslednej strane.
U z n e s e n i e č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku sume : 43118,28 €
Zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na:
- Tvorbu rezervného fondu obce v sume: 43 118,28 €
K bodu č.4
––––––––Starosta obce informoval poslancov o audite v našej obci. Pracovníčka obce prečítala Správu
nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Ratnovce o overení účtovnej závierky
k 31.12.2013 a dodatok Správy audítora v zmysle zákona č.540/2007 Z.z.§23 odsek 5.
U z n e s e n i e č.13/2014 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
K bodu č.5
___________
Pracovníčka obce predloţila a prečítala hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2014.Pani Sigetovú
zaujímalo kto pracuje na dohody v obci . Zdá sa jej vysoká suma na tejto poloţke. Pracovníčka
obce odpovedala, ţe pani Marta Janisková upratuje OcÚ, Jakub Novák, a Jozef Kovačik začal
opravu osvetlenia Kultúrneho domu .
U z n e s e n i e č. 14/2014všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 1 štvrťrok 2014 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .
K bodu č.6
___________
Starosta obce začal diskusiu o novom chodníku zo zámkovej dlaţby na Piešťanskej ulici .
Povedal, ţe obec dostala tri ponuky :
EKOMSTAV, Pruské 279 cenová ponuka : 58 410,35€
EKOMSTAV, Pruské 279 cenová ponuka : 56 603,73€
Hiner s.r.o Ratnovce č.274 cenová ponuka :47 005,81€
Poslancov jednomyseľne zaujala ponuka p. Hinera , poţadovali len upraviť zmenu farby dlaţby
na dva pásiky červenej, aby boli v celej obci chodníky rovnaké. V zmluve, určiť pevnú-konečnú
cenu o dielo v sume tak, ako je v ponuke 47 005,81€ a táto suma je neprekročiteľná.
Obec bude v zmysle zmluvy s dodavateľom riešiť len chodník pre peších , prípadné poţiadavky
občanov o vstupy do domov si musia občania urobiť na vlastné náklady a dohodnúť
s dodavateľom sami.
U z n e s e n i e č. 15/2014všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ponuku zo dňa
25.06.2014, ktorú predloţil p. Marcel Hiner , Ratnovce č.274 s tým, ţe zamení časť šedej dlaţby
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za červenú a zmluvu o dielo ,ktorú pán Hiner obci predloţí bude uvedená konečná suma s DPH :
47 005,81€.
U z n e s e n i e č. 16/2014všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú úpravu rozpočtu,
financovanie nového chodníka z rezervného fondu obce v sume: 47 005,81€.
Poslanec Boďo argumentoval, ţe treba si prejsť chodník , ktorý nám uţ robil EKOMSTAV ,
a písomne ho vyzvať na odstránenie závad.Stále v tejto veci sa nekoná. Pracovníčka obce
priniesla zmluvu ,ktorú obec má uzatvorenú s firmou a je tam termín do 31.07.2014 prvá časť
závad.
Stavebná komisia sa zhodla, ţe zajtra 01.07.2014 predloţia na OcÚ zoznam pred ktorými
domami sú závady. Obec na základe predloţených závad napíše list firme.
K bodu č.7
___________
Starosta sa spýtal poslancov čo navrhujú s budovou našej základnej školy . Poslanec Boďo
navrhol, aby sa predala, nakoľko sú tam vysoké triedy. A za tieto peniaze postaviť novú MŠ.
S týmto návrhom, ale nesúhlasili ostatní poslanci.
Starosta vyzval poslancov ,aby si do septembra pripravili svoje návrhy čo s budovou školy ako ju
vyuţiť. Oznámil poslancom, ţe musí na Telekom dať zablokovať tel. linku ZŠ. a p. Vavro
nadstaviť plyn a kúrenie na minimum spotreby.
K bodu č.8
___________
Ţiadosť pána Ing. Petra Hašana a manţ. Ste dostali tieţ v materiáloch k OZ. Štátny podnik
Povodie Váhu je vlastníkom časti cesty. Prístupová poľná cesta k pozemkom, ktoré ste kúpili nie
je vysporiadaná. Vo svojej ţiadosti uvádzate, ţe ste kúpili pozemky v tejto lokalite kde máte
záujem vytvoriť čiastkovú obytnú zónu 12-14 rodinných domov . Ţiadate obec Ratnovce, aby
prevzala nevysporiadanú cestu do svojej správy.
Pán Hašan povedal, ţe on konzultoval túto moţnosť s vedúcim stavebného úradu na Banke Ing.
Lazarom ,ţe obec by si cestu zobrala do správy a starala by sa o ňu.
Poslanci argumentovali, ţe v sú tam vlastníci, ktorí uţ neţijú nie je to prededené , kto to bude
financovať? Po výmene názorov pán Ing. Hašan a MUDr. Hašanová odišli zo zasadnutia OZ.
Pani Hašanová sa vrátila a poţiadala starostu obce aby, vyzval vlastníkov nehnuteľnosti na
poľnej ceste, ktorých oni uţ uviedli na stretnutie na OcÚ . Starosta jej to prisľúbil, ţe zoberie
spis od p. Magulu a ich pozve.
K bodu č.9
___________
Sťaţnosť od Milana Boďu, Emila Kútneho a Martina Tvarošku na problém štekanie psov a veľký
zápach. Pán Hromádka starosta so Svrbíc bol predvolaný na priestuipkovú komisiu a prisľúbil ,ţe
do konca roka 2012 budú psy z našej obce odsťahovaní.Do dnešného dňa sa tak nestalo. Pán
Hromádka uţ nie je občanom Ratnoviec a nezdrţuje sa tu ani cez víkendy nevie ako nám jeho
psy znepríjemňujú ţivot píše sa v sťaţnosti. Ďalej ţiadame, aby starosta obce nás všetkých a aj
p. Hromádku pozval na OcÚ. Starosta povedal, ţe pozve všetkých v piatok 04.07.2014 o 16,00
hod. a urobí sa z tohto stretnutia záznam.
K bodu rôzne
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___________
Pani Mgr. Sigetová prečítala svoju zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa
uskutočnila 16.06.2014 za účasti jej členov: Štefana Vavru, Mgr.Andreja Petríka a Milana Boďu.
Robili kontrolu faktúr a pokladničnej knihy rokov: 2010,2013 a 2014 .
Finančná komisia dala návrh na prijatie uznesení :
-zablokovať starosta audiotextové čísla a MMS správy na sluţobnom telefóne.
-od 01.07.2014 zaviesť denný odpis stavu plynu , vody, a elektriny v Mš zodpovedná riaditeľ. Mš
-zriadenie komisie na vyradenie majetku a predloţiť sumár hmotného majetku.
Pani Sigetová navrhla aby na vyradenie majetku bola menovaná finančná komisia
Uznesenie č.17/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ,aby finančná komisia
bola zriadená aj na vyradenie majetku.
Pán Tvaroška upozornil, ţe by sa okolo nového chodníka mohla pokosiť tá burina, čo sa
postriekala .
Pán Boďo sa spýtal na list čo poslala pani Macánková na obec ohľadom osadenia tabule „Pozor
spomaľ“ . Starosta mu odpovedal, ţe spolu telefonovali. Tabula bola takto doporučená a aj
odsúhlasená tak je osadená. Pani Macánkovej som povedal, ţe tabuľa nie je osadená na jej
pozemku. Vo výhľade jej moţno bráni jej strom v jej predzáhrade. Tabuľa je tam osadená preto,
lebo v tomto úseku bolo v priebehu posledných rokov niekoľko dopravných nehôd a z toho dve
smrteľné.
Poslanec Boďo navrhol, aby obec našla právnika na vysporiadanie problému dvojitého
vlastníctva na prístupovú cestu pred domami : Kozák Jozef a Vavro Stanislav, ktorý je odborník
v pozemkovom práve.
Uznesenie č.18/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú aby obec našla právnika
na pozemkové právo, ktorý pomôţe v tomto probléme dvojitého vlastníctva..

Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Eva Homolová.......................................
Milan Boďo............................................
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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