Zápisnica č.7/2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 07.12.2012 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.12.2012
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová ,
Mgr.Andrej Petrík, Vavro Štefan, Milan Boďo, Bc.Richard Burzala ,
Ďalej bol prítomní : Ing. Peter Golský, Rudolf Mikloš,
Starosta obce privítal všetkých prítomných občanov a aj poslancov na OZ .
Overovatelia: Ing.Marta Lančaričová
Štefan Vavro
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Ţiadosť o prenájom baru BIPA p.Bílik na rok 2013.
3. Ţiadosť BIPA o výmenu vchodových dverí. Informácia o ponuke .
4. Rozpočet na rok 2012.
5. Oznámenie o zmene stravného na rok 2013 pre dôchodcov.
6. Rôzne.
Ţiadosť Pavla Sigeta č.320.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta obce privítal poslancov OZ na riadnom zasadnutí . Povedal, tak ako sme sa dohodli
19.11.2012 sme sa zišli k hlavnému bodu rokovania schváleniu rozpočtu obce na rok 2013,2014
a 2015. Všetci vieme aká je ekonomická situácia v SR. Musíme byť veľmi rozváţni, pretoţe
rozpočtované príjmy nemusia byť aj skutočnosť. Nevieme akú výšku budeme mať podielových
daní v roku 2013. Bude to závisieť od výberu daní v štáte. To znamená ţe musíme veľmi opatrne
narábať s výdavkami. To isté platí aj o dotáciách na originálne kompetencie školy, škôlka.
Určite počúvate médiá a uţ predseda vlády a aj minister školstva vyhlásili, ţe všetky peniaze
z KŠÚ pôjdu vo výške 100% na mzdy a obec má zabezpečiť chod školy, reţijné náklady
z vlastných zdrojov. Okrem iného bude budúci rok ťaţší aj v tom, ţe sme v MŠ zriadili druhú
triedu a zvýšili úväzok školníčke a doplnili počet učiteliek o dve. Celé mzdy aj réţiu v materskej
škole znáša obec.
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, ţe všetky uznesenia z minulého OZ sa plnia, niektoré sa aj splnili.
ţiadosť p.Boďu, boli sme za právnikom, povedal starosta tu sa uţ koná. Obec odpovedala
všetkým občanom a spoločnostiam, ktorých ţiadosti sa prerokovávali na minulom OZ.
Poslanec Boďo povedal, ţe obec nekonala a pani Mária Keráková a Zdena Karabová predali
uličku Pod Pripališťami pánovi Černokovi. Starosta povedal, ţe obec bude konať. Je tam cesta sú
tam rodinné domy, ktoré boli postavené určite pred viac ako 50-timi rokmi. Sú tam uloţené siete
obec sa obráti na právnika.
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Pánovi Krškovi sme vyplatili asfaltovanie prístupov k rodinným domom tak ako bolo schválené
zníţenie jeho návrhu na 50%.Uznesenie č.15/2012.
Uznesenie na vyhotovenie vchodových dverí by sme mali zrušiť pretoţe za 500,-€ sa nám asi
nepodarí obstarať dvere, povedal starosta.
U z n e s e n ie č.24 všetci prítomní poslanci jednomyseľne zrušili uznesenie OZ č.19/2012.
Padol návrh aby sme oslovili nášho občana p. Jurču, ktorý dvere robí. A ešte aspoň jednu
ponuku aby sme vybrali toho s najlepšou ponukou. O výbere rozhodne stavebná komisia. Starosta
obce povedal, ţe toto sa bude môcť realizovať aţ v budúcom roku, niekedy v mesiaci január,
február.
Starosta obce prečítal uznesenie č.21/2012 kde sa schválila dotácia na činnosť OFK. Čo sa týka
ţiadosti príspevku na závlahy sa máme dnes vrátiť povedal starosta. Poslanec Tvaroška povedal,
ţe mali by sme podporovať určitý pokrok a závlahy ním sú.
Ing. Lančaričová povedala, ţe vidíme všetci aká je doba a v rozpočte nemáme voľné peniaze.
Občania Piešťanskej ulice by chceli nový chodník tam musíme našetriť. Jednoducho na závlahy
nemáme. Zváţte všetci sme dostali od občanov dôveru , musíme byť v rozhodovaní spravodliví
veď ich tu zastupujeme.
Pán Boďo navrhol , aby sa prispelo aspoň 1000,-€. Na to zareagovala kontrolórka obce p.
Gábrišová. Nemíňajte peniaze veď vidíte všetci ţe nemáme isté príjmy v rozpočte obce. Nemáme
ţiaden rezervný fond. My ho musíme zo zákona mať a na konci roka vytvoriť minimálne vo
výške 20-25 tisíc eur. Počujete čo nás čaká financovať, celé reţijné náklady na školu.
Ing. Lančaričová navrhla, ţe sa môţeme vrátiť najskorej k tomu aţ po uzávierke prvého polroka
2013. Uvidíme ako bude obec hospodáriť aké budú príjmy a aj výdavky v materskej škole a aj
základnej. K tomuto názoru sa napokon priklonili skoro všetci poslanci. Poslanec Vavro
nesúhlasil ani s týmto návrhom. Povedal, ţe obec šetrí na občanoch a tu chce dávať. Tak ako som
minule povedal som ochotný obísť 250 domácností....
Ing. Lančaričová povedala, ţe závlahy nie sú nevyhnutné pre túto obec.
Poslanci poţadujú zúčtovať účelovú dotáciu vo výške 1000,-€ na svetelnú tabuľu , ktorú dostalo
OFK.
K bodu č.2
___________
Starosta obce prečítal ţiadosť pána Bílika – Bar BIPA na ihrisku o predlţenie nájomnej zmluvy
na rok2013.
U z n e s e n i e č. 25/2012 Poslanci sa jednomyseľne zhodli predĺţiť zmluvu za tých istých
podmienok ako v roku 2012 aj na rok 2013..
K bodu č.3
___________
Doriešilo sa v bode 1.
K bodu č.4
––––––––Poslanci pristúpili k rozpočtu roka 2013.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na stránke obce a visel aj na tabuli oznamov pred obecným
úradom. Na tento návrh neboli vznesené ţiadne pripomienky. Povedala pani Bednárová.
Poslanci navrhli aby sa dal finančný príspevok na činnosť „Ratnovským Spievankám“
dal sa návrh 300,-€.
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U z n e s e n i e č. 26/2012 Poslanci sa jednomyseľne schvaľujú tento príspevok s tým, ţe
nesmie byť pouţitý na nahrávku CD a s tým súvisiace náklady.
Pani Sigetová povedala, ţe na Dohody o práci sa rozpočtovalo málo idú tam zvýšené odvody za
zamestnávateľa.
U z n e s e n i e č. 27/2012 Poslanci sa jednomyseľne schválili navýšenie v rozpočte o 400,-€ na
odvody.
Poslanec Boďo navrhol elektrické zvony na kostol. Tento návrh sa môţe riešiť aţ v budúcom
roku po polročnej uzavierke. Uvidíme ako budeme hospodáriť.
Ďalej poslanci navrhli zrušiť jestvujúce poistenie a uzatvoriť jeden výhodný balík pre všetky
poistky obecného majetku. Dať si urobiť ponuku aspoň u troch poisťovní.
U z n e s e n i e č. 28/2012 Poslanci jednomyseľne schválili rozpočet obce na rok 2013,2014
a 2015.
Starosta obce informoval poslancov , ţe obec musela ešte v tomto roku riešiť havarijný stav
rozvodov na Obecnom úrade a na streche OcÚ /nástrešák/. Poţiadal som p. Vavru o rýchle
odstránenie závad a urobenie nových rozvodov v budove. Celá realizácia trvala 3 dni.
K bodu č.5
––––––––Starosta obce prečítal Oznámenie o cene stravy na rok 2013 z TSÚ Piešťany, ktorý nám vozí
obedy pre dôchodcov. Cena doplatku za obed bola 1,85€ obec znáša celé reţijné náklady na
vydávanie stravy. Poslancov zaujímalo koľko dôchodcov sa stravuje asi 5, 6 niekedy aj 8 osôb .
U z n e s e n i e č. 29/2012 Poslanci jednomyseľne schválili zvýšenie stravného na 2,-€ od
01.01.2013. Rozdiel v cene obeda ako aj celé reţijné náklady na výdajňu stravy a mzdu
pracovníčky znáša obec tak ako doteraz.

K bodu rôzne
–––––––––––Starosta obce prečítal ţiadosť p. Pavla Sigeta Ratnovce č.320 o poriadanie silvestrovskej
rodinnej oslavy dňa 31.12.2012.
U z n e s e n i e č. 30/2012 Poslanci sa jednomyseľne schválili prenájom KD za schválených
podmienok o prenájme KD.
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za prácu v roku 2012. Vyskytli sa v našej obci aj
problémy , ktoré nie sú typické pre malé obce. Stavebná komisia zasadala veľa krát som rád páni
poslanci ,ţe ste mi pomáhali .
Verím, ţe budeme riešiť všetky veci k spokojnosti našich občanov.Vyskytli sa aj čierne stavby
„Medzi Váhy “, ktoré sme museli riešiť v rámci platných zákonov SR.
Pán Golský sa prihlásil do diskusie a povedal, ţe verí ,ţe sa všetci uţ niekam posunieme.
Povedal, ţe obec mu nepomáha.....Starosta zareagoval, ţe to predsa nie je pravda v prvej etape ste
dostali súhlas na elektrinu .Koľko ste tým ušetrili? Do tejto lokality sme vám zrealizovali verejné
osvetlenie.
Vy sám viete ,ţe prvý krát tam bola komisia 17.05.2011, začali ste stavať bez stavebného
povolenia. Keď som sa Vás pýtal kto to stavia ? vy ste mi odpovedali ...Kto to tam stavia?
Neodpovedali ste konkrétne. Betonárka sa postavila ,vy ste tvrdili, ţe s tým nič nemáte. Postavil
ju Stavgit a prenajal spoločnosti Ferat. Obec nemohla dopátrať stavebníka. Zrovna u Vás sú
neustále problémy.
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Na obecnom úrade sa zaevidovalo viac ako 100 ţiadostí ale so ţiadnou nebol problém
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: Ing.Marta Lančaričová
Štefan Vavro

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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