Zápisnica č.7/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 07.12.2011 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.12.2011
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška
Milan Boďo , Mgr.Andrej Petrík, Vavro Štefan, Bc.Richard Burzala
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ .
Overovatelia: Boďo Milan
Vavro Štefan
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Schválenie VZN č.1/2012.
3.Schválenie rozpočtu na roky :2012,2013,2014.
4.Pavol Bílik žiadosť o zníženie prenájmu za bar BIPA.
5.Rôzne.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.1
––––––––Starosta informoval poslancov, že uznesenia z minulého OZ sa splnili. Obec poslala odpoveď na
žiadosť p. Kusému Jaroslavovi a aj p. Ing. Gubalovi a tiež poslala nový návrh na zvýšený
prenájom ATÚ Slovak telekom Bratislava..
.
K bodu č.2
––––––––Starosta obce povedal poslancom, že návrh Všeobecného záväzného nariadenia na rok 2012
bol zverejnený na web stránke obce a aj na tabuli oznamov 16 dní. Neboli k nemu žiadne
pripomienky. Jediný bod kde sa začala znova diskusia je poplatok za TKO.
Poslanci navrhovali, že či by nebolo lepšie voziť TKO na Bojnú a aký je tam poplatok za
uloženie či to nie je lacnejšie. Pán poslanec Tvaroška povedal, že vzdialenosť je rovnaká Bojná
aj Rakovice. Poslanec Richard Burzala povedal, že obec môže každý pondelok mať na vývoz
z Polície policajtov špecialistov na rómske rodiny keď pravideľne každy pondelok je tam
problém.. Treba im to oznámiť.
Pán poslanec Tvaroška povedal, že zákon č.582/2004 o odpadoch je diskriminačný a on s tým
nesúhlasí .Poslanci chcú aby obec viacej kontrolovala a sprísnila vývoz nádob aby sa predišlo
tomu, že sú žiaľ občania v našej obci, ktorí si zaplatia iba jednu nádobu ale dávajú si vyvážať
dve. Týmto diskriminujú ostatných občanov, ktorí si plnia povinnosti a platia si za vývoz TKO.
Tým, že obec bude občanom pri platení TKO dávať nálepku na nádobu by sme mali tento stav
výrazne zlepšiť. Občania ktorí si nezaplatia nebudú mať vyvezenú nádobu.
Poslanci trvajú na tom, aby obec listom vyzvala tých občanov, ktorí mali pri kontrole nádob
vyložené nádoby naviac aby si ich zaplatili. Poslanci upravili platbu za druhú nádobu, poplatok
za vývoz bude 15,038€ .
U z n e s e n i e č.26/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne si schvaľujú toto všeobecné
záväzné nariadenie obce č.1/2012.
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K bodu č.3
___________
Starosta obce povedal poslancom, že návrh rozpočtu obce na roky 2012,2013 a 2014. Bol
zverejnený na web stránke obce a aj na tabuli oznamov 16 dní. Neboli k nemu žiadne
pripomienky. Poslanec Vavro sa prihlásil, a povedal, že obec šetrí kde sa dá a dáva návrh na
zníženie výdavkov „Transfer občianskym združeniam“ rozpočtované bolo 5000,-€ ale minulý
rok sme mali iba 4200,-€ .Myslím si že nie je dôvod zvyšovať....
Ďalej starosta povedal, že práve v týchto dňoch obdržal spracovaný projekt na územné konanie
na nový stavebný obvod na piešťanskej ulici. A je potrebné rozpočtovať túto sumu je to 4620,-€
Poslanci diskutovali o tom, že kapitálové výdavky treba doplniť o výdavok za projekt Nový
stavebný obvod 4620,-€
Poslanec Boďo sa spýtal, že kto bude realizovať inžinierske siete, vodu? Kto bude robiť údržbu.
Veď tam budú vydané stavebné povolenia obcou Banka. Poslanec Burzala povedal, že obec
Banka by sa mala na tejto faktúre podielať 1/3 z uvedenej sumy. Treba to dohodnúť aj zmluvne
s obcou Banka. S týmto návrhom súhlasili aj iný .poslanci navrhli, aby sa s Ing. Konečným
dohodla zmluva tak aby sa obec Banka spolupodielala na financovaní tohto nového stavebného
obvodu. Treba ísť za starostom obce Banka. Príjmy sa navýšili v položke „Výnos dane
z príjmov /DÚ/ “ o 3000,-€
Uznesenie č.27 z prítomných 7 poslancov za schválenie rozpočtu bolo 5 poslancov a dvaja p.
Burzala a p .Boďo sa sa zdržali hlasovania . Rozpočet je schválený.
K bodu č.4
___________
Starosta obce prečítal žiadosť p. Pavla Bílika v ktorej žiada znížiť prenájom za bar BIPA na
ihrisku o 50 % a skvalitniť a upraviť prenajímaný priestor okná, dvere, strecha ...
Poslanci začali diskusiu . Poslanec Petrík povedal, že je potrebné, aby mal bar pravidelne
otvorený.....Poslanec Tvaroška povedal, že keď nemá otvorené nemá tržbu... čo je samozrejme
Poslanci povedali, že prenájmy sa v obci neznižujú v tomto roku žiadnemu prenajímateľovi .
U z n e s e n i e č. 28/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zachovanie
prenájmu v roku 2012 bez zmeny za prenájom. Teda výška prenájmu bude ako v roku 2011.
K bodu rôzne:
–––––––––––
Poslancov zaujímalo ako je to s prenájmom za ubytovanie u p. Ing. Libora Samka znova tam
pribudli nejaké bunky. Zdržuje sa tam veľa neznámych občanov.
Starosta povedal, že p. Samka písomne vyzveme aby predložil knihu ubytovaných a zaplatil obci
daň za ubytovanie.
Občan Milan Jurčák sa spýtal starostu kedy odstráni p. Slovák slamu pri jeho pozemku.
Starosta odpovedal, že upozornil p. Slováka na odstránenie slamy.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: Boďo Milan
Vavro Štefan
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová

3

