Zápisnica č.3/2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa07.05.2012 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach

1

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.05.2012
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová,
Mgr.Andrej Petrík, Vavro Štefan,

Štefan Tvaroška

Neprítomní – ospravedlnení: Bc.Richard Burzala , Milan Boďo ,
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ .
Overovatelia: Mgr. Daniela Sigetová
Štefan Vavro
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Informácia o čiernej stavbe / Betonárka/ .
3. Návrh na riešenie spoluvlastníckych podielov Ing. arch Gabriel Ilončiak a Ján Taraba.
4. Vyhodnotenie výberového konania na výstavbu chodníka zo zámkovej dlaţby na dodavateľa
výstavby chodníka.
5. Hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2012.
6.Informácia o zrušení exekúcie AGRO-ANSER z 09.01.2002 obec Ratnovce.
7.Deň matiek dňa 13.05.2012 nedeľa o 15,00 hod.
8. Obvodný úrad ţivotného prostredia – list.
9.Upozornenie- list adresovaný Slovenskému pozemkovému fondu zo dňa 13.03.2012.
10.Rôzne. / ţiadosti o prenájom KD za účelom tanečnej zábavy /
11. Diskusia.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.1
––––––––Starosta informoval poslancov, ţe uznesenia z minulého OZ sa splnili..
K bodu č.2
––––––––Starosta informoval poslancov o tom, ţe Krajský stavebný úrad adresoval list obci všetci ste ho
dostali s programom. Vrátil nám spis o pokute čiernej stavby sa zatiaľ nerozhodlo.
Oznámenie o postupe Krajského stavebného úradu v Trnave o vrátení celého spisu na čiernu
stavbu betonárka obci Ratnovce na riešenie. Ing. Magula postúpil toto na riešenie Ministerstvu
dopravy a regionálneho rozvoja a ten to vrátil na Krajský stavebný úrad a ten zase poţaduje
doplniť spisy. Poslanci na tento problém reagovali a diskutovali ako vzniknutý problém čiernej
stavby, doriešiť , nakoľko postup/ KSÚ/ posúdil odvolanie veľmi zvláštne.
K bodu č.3
___________
Starosta obce povedal poslancom, ţe všetci dostali v materialoch na OZ aj ponuku Ing. Arch.
Gabriela Ilončiaka a jeho zámer vybudovať Jánovi Tarabovi a Antonovi Tarabovi malý domček
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do 25m2. Obaja sú spoluvlastníkmi rod. domu č.89, a časti pozemku pri dome. Poslanci sa
zhodli ţe je potrebné odčleniť vlastnícky podiel geometrickým plánom a prijali toto
uznesenie č.2 všetci prítomní súhlasia s tým, aby sa na stavebnú komisiu pozval pán
Ilončiak a spolu sa navrhne riešenie.
K bodu č.4
––––––––Obec inzerovala inzerát na stránke AAA Dopyt.sk. na rekonštrukciu chodníka v našej obci pri
hlavnej ceste od čísla domu 221 aţ po 267/ od p. Šellera po Trojičku/ . Prihlásilo sa a poslalo
ponuku 12firiem.Stavebná komisia v zloţení: starosta obce,Milan Boďo, Štefan Tvaroška a
Štefan Vavro si ponuky prezreli dňa 17.04.2012 a vyhodnotením vybrali do uţšieho výberu 5
firiem. 23.04.2012 sa stavebná komisia znova zišla s tým ţe si týchto 5 firiem pozvala na ústny
pohovor aby oboznámili komisiu ,ţe dokáţu kompletne zrealizovať vybudovanie chodníka. Ďalej
oboznámili komisiu s cenníkom a postupom realizáciou prác pri kladení zámkovej dlaţby na
chodníkoch vybavení firmy mechanizmami atď. Do tohto výberu sa dostali dve firmy jedna zo
Siladíc a druhá Ľubomír Mikula , EKOMSTAV s.r.o Pruské. Druhá firma bola cenovo najlepšia
kladenie dlaţby za 4,80€ a kladenie obrubníka 4,90€ ceny sú z DPH. Táto firma EKOMSTAV sa
stala víťazom súťaţe.
Obec uzatvorí s firmou zmluvu o dielo. Chodník sa bude robiť na dve etapy. I. etapa po č.243
a po ukončení tejto časti sa bude pokračovať aţ po Trojičku. Poslanec Štefan Tvaroška navrhol,
aby sa staré kocky z chodníka odpredávali po 20 centov za kus s týmto návrhom súhlasili všetci
poslanci.. Starosta ďalej informoval o tom , ţe obec má platné stavebné povolenie, vybavuje
dopravné značenie . Dĺţka chodníka je 840 beţných metrov. A plocha chodníka je 1100m2.
Uznesenie č.3 všetci prítomní poslanci súhlasia s tým, aby chodníky zo zámkovej dlaţby
realizovala najvýhodnejšia a aj najlacnejšia firma Ľubomír Mikula , EKOMSTAV s.r.o Pruské.
K bodu č.5
___________
Pracovníčka obce predloţila a prečítala hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2012..
U z n e s e n i e č. 3/2012všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 1 štvrťrok 2012 bez výhrad, berú na vedomie hospodárenie obce .
K bodu č.6
___________
Starosta obce informoval poslancov o ukončení exekúcie firmy AGRO-ANSER s.r.o
Štefan Hiner, Ratnovce č.290. Obec podala dňa 09.01. 2002 na Okresný súd ţalobu na
vymoţenie dlhu za neplatenie dane z nehnuteľností obci Ratnovce vo výške 137 236,- korún
/4555,40€/. Okresný súd Piešťany nám dňa 16.04.2012 oznámil, ţe spoločnosť AGRO-ANSER
zanikla a Exekučné konanie sa týmto zastavuje.
K bodu č.7
___________
Starosta obce informoval poslancov ,ţe 13.mája v nedeľu bude v KD v Ratnovciach oslava Dňa
matiek o 15,00 hod. Obec zabezpečí občerstvenie pre ţeny a kultúrny program pripravia ţiaci zo
ZŠ a MŠ. Na záver zaspievajú ľudové piesne Ratnovské „Spievanky“.
K bodu č.8
––––––––
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Starosta informoval poslancov o liste, ktorý im aj zaradil do materialov na OZ od Milana Jurčáka
Pán Kizek a pán Jurčák uţ nemajú s Pozemkovým fondom zmluvu .Ďalej informoval o liste zo
Ţivotného prostredia ohľadom skládky za rómami , ktorý tam prehadzujú odpad.
K bodu č.9
––––––––
Starosta informoval poslancov o tom, ţe obec napísala list Slovenskému pozemkovému fondu do
Bratislavy aby si ako správcovia pozemku za rómami udrţiavali poriadok , aby sa zamedzilo
tvorbe skládky odpadov.
K bodu rôzne:
–––––––––––
Starosta obce informoval poslancov, ţe mu dal ponuku Ing. Vido – Mobilier Banka , ponúkal
obci moţnosť vybudovať nové verejné osvetlenie.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: Mgr. Daniela Sigetová...................................
Štefan Vavro...................................................

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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