Zápisnica č.3/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 24.06.2013 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.06.2013
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová ,
Milan Boďo, Mgr.Andrej Petrík
Neprítomný: Bc.Richard Burzala , Štefan Vavro
Overovatelia: Mgr.Andrej Petrík
Milan Boďo
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Schválenie otváracích hodín pre predajňu MAFA
3. Informácia -zmluva s Ing.Arch.Dudášovou –otvorenie ÚPN obce Ratnovce .
4.Informácia o investičnom zámere ARCHÍZA.
5.Informácia o investičnom zámere Ing. Peter Hašan a manž. výstavba rodinných domov.
6.Hospodárenie obce za 1.štvrťrok roku 2013
7.Záverečný účet obce za rok 2012
8.Výročná správa obce za rok 2012.
9. Audit obce.
10 .Rôzne.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta privítal všetkých na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z minulého OZ sa splnili.
Poslanec Tvaroška povedal, že by sme mali upozorniť občanov vyhláškou v MR, aby nemali
smetné nádoby na chodníkoch po vývoze TKO, ale aby si ich každý dal do dvora, prekážajú
mamičkám s kočíkmi ale aj chodcom.
K bodu č.2
___________
Starosta obce povedal ,že v materialoch je žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne
MAFA.
U z n e s e n i e č. 7/2013 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schválili otváracie hodiny pre
predajnu Mafa tak ako si ich navrhla.
K bodu č.3
––––––––Starosta obce informoval poslancov o spracovaný dodatku ÚPN . Informoval aké „ Zmeny
a doplnky č.1 ÚPN“ prejednával na Pozemkovom úrade v Trnave, obec musí vypustiť z už
schváleného plánu lokality Záhumenice , Kopaná by bola iba do hlbky 50 metrov, bola 100
metrov. Nad Kosenicami by sa povolili iba usadlosti ,usadlosti aj v časťi na Svrbice.
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Poslanci si pozreli návrh zmien nového dodatku č.1, ktorý sa v súčastnosti pripravuje .Tento
pripravený návrh Ing. Dudášová spracuje do čistopisu a zverejní sa na tabuli oznamov a dá sa na
posúdenie ostatným organizáciám a inštitúciám.
K bodu č.4
––––––––Poslanci si pozreli návrh projektu firmy ARCHÍZA ,ktorá predložila na obec zámer na výstavbu
trojpodlažného bytového domu. Poslanci o tomto návrhu diskutovali , ale ani jeden z nich
s návrhom nesúhlasil.Tento pozemok je malý na takú vysokú stavbu, a riešiť vchod na pozemok
zo strany Obecného úradu a Materskej školy by bolo veľmi nešťastné už teraz je tam málo
priestoru na parkovanie pre rodičov čo si vozia deti do MŠ a zásobovanie jedálne a Baru. Starosta
povedal, že túto žiadosť postúpil na Spoločný stavebný úrad. Uvidíme aké stanovisko navrhne
Ing. Magula.
K bodu č.5
––––––––Starosta obce informoval poslancov o predložený stavebného zámeru Ing. Petra Hašana a manž.
Idy pre vytvorenie obytnej zóny pre cca 13-14 rodinných domov. K uvedenej lokalite nie je
zrejmá príjazdová cesta do tejto lokality predložili dva návrhy na túto cestu . Jedna je popri areáli
Povodia Váhu a druhá je vedľa p. Pecára a p. Karabovej.
Poslanci diskutovali o tejto žiadosti a jednomyseľne sa vyjadrili, že tu je rozhodujúce si
s vlastníkmi vysporiadať prístupovú cestu Ktorú variantu si zvolí pán Hašan, ktorý podal zámer
je na ňom.
Starosta povedal, že aj túto žiadosť postúpil Ing. Magulovi a uvidí ako pripravia stanovisko na
spoločnom stavebnom úrade.
Čo sa týka cesty k Povodiu Váhu a k ambulancii starosta povedal, že zvolal stretnutie ktorého sa
zúčastnil riaditeľ Povodia Váhu, MUDr. Gmitter –zubná ambulancia a p. Jozef Slovák.
Starosta dohodol s Ing. Benkom ,že sa na túto časť cesty dá škrabaný asfalt. Pán Slovák prispeje
tým, že dá stroje na úpravu cesty a pomôže aj Povodie Váhu. Obec musí ešte obstarať vybračný
valec.
K bodu č.6
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2013.
U z n e s e n i e č. 8/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 1 štvrťrok 2013 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .
K bodu č.7
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala záverečný účet obce za rok 2012.Zároveň povedala, že
už je zverejnený na stránke obce.
U z n e s e n i e č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celý zostatok z finančných operácií
36 575,69€ viesť na účte rezervného fondu obce.

v sume :

Obecné zastupiteľstvo obdržalo a aj si prečítalo zápis a berie na vedomie správu audítora za rok
2012.
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K bodu č.8
___________
Pracovníčka obce prečítala Výročnú správu obce , odpovedala na položené otázky poslancov
a oznámila im, že aj tento dokument už je zverejnený na stránke obce.
U z n e s e n i e č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2012.
K bodu rôzne
___________
Starosta informoval, že deti zo ZŠ boli na školskom výlete. Poslancov zaujímal počet detí od
budúceho školského roka 2013/2014. Podľa informácií zo ZŠ Ratnovce by malo byť asi
v ročníkoch 1.-4. 5 žiakov a v špeciálnych triedach asi 9-10.
Pani Lančaričová upozornila na výtlk na moste cez kanál most k Váhu.
Starosta povedal, že sa postupne opravujú aj ostatné výtlky v obci s našimi zamestnancami.
Starosta vyzval p.poslanca Petríka , aby poinformoval poslancov o OFK. Pán Petrík povedal, že
naše „ A“ mužstvo pokračuje aj v tomto roku v súťaži s počtom asi 15 hráčov, skončili v súťaži
na 4 mieste. A pracujú na vytvorení ešte buď dorast alebo žiaci s inou obcou....,uvažuje sa aj so
založením „B“ mužstva dospelých.
Poslanec Boďo sa spýtal, ako bude obec postupovať, keď p. Hromádka si ešte nepresťahoval tak
ako mal v máji 2013 chov psov do miesta svojho bydliska do Svrbíc.
Viete si páni poslanci predstaviť teraz v tých horúčavách ten zápach z toho množstva psov?
My musíme mať stále zatvorené okná....stále je tam štekot! Dňa 30.08.2012 sa na komisii riešil
tento problém, zatiaľ sa nič nevyriešilo, termín sa nedodržal.
Poslanci trvajú na tom, aby sa napísal list p. Hromádkovi a dal konečný termín na presťahovanie
chovu psov do 15.07.2013 s tým, že po tomto termíne mu bude uložená pokuta, ak si chov psov
nepresťahuje.
Poslanci argumentovali...čo s novým chodníkom treba ho opraviť , to čo sa prevalilo...Starosta
telefonicky sa spojil s p. Mikulom, ktorý prisľúbil, že opravu urobí a zavady odstráni. Ak nesplní
sľub do konca týždňa treba ho písomne vyzvať skonštatovali poslanci.
Za barierami OFK je veľa neporiadku treba sa spojiť s p. Dzurom- Povodie Váhu a podrtiť
vysekané konáre. Odviesť neporiadok čo tam je.
Poslanci argumentovali, čo so vstupom na ihrisko, tie kocky sú už polámané bolo by dobre tam to
tiež vybrať a dať tam tiež tú asfaltovú drť. Starosta povedal, že sa to musí opraviť.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Mgr.Andrej Petrík ................................
Milan Boďo............................................
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová

4

5

