Zápisnica č.5/2011
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10.10.2011 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.10.2011
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.
Prítomní: Mgr.Daniela Sigetová , Štefan Tvaroška, Bc.Richard Burzala
Milan Boďo , Bc.Andrej Petrík, Vavro Štefan ,
Neprítomná, Ing.Marta Lančaričová – ospravedlnená
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ .

Program:
1. Opätovné prerokovanie faktúr za dodávku zámkovej dlažby / kúpa + doprava/.
Starosta povedal poslancom, že mimoriadne rokovanie je zvolané k tomuto jednému bodu.
K bodu č.1
––––––––Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Povedal poslancom, že
všetky práce na novovybudovanom chodníku boli prevedené v zmysle platných zákonov.
Povedal akým spôsobom hľadal čo najvýhodnejšiu firmu na zakúpenie dlažby na nový chodník
v lokalite Kapustnice. Povedal, že firmu Roman Hovorka, Veľké Kostolany od ktorej obec
zakúpila dlažbu mal doporučenú od p. Števíka, ktorý v obci realizoval uloženie prvého
chodníka zo zámkovej dlažby. Oslovil som ho aj na budovanie tohto chodníka no žiaľ, neozýval
sa na moju ponuku nereagoval údajne si našiel prácu v Rakúsku. Dopravu dlažby nám
fakturovala na základe dohody Monika Hovorková –Autodoprava , Veľké Kostolany.
Starosta prečítal cenník dlažby aj od iných firiem. Povedal, že podľa neho vybral
najvýhodnejšiu firmu pre obec. Povedal aj porovnanie fakturácie firmy MPL, Piešťany Stamix
Piešťany v minulom roku keď sme robili chodník zo zámkovej dlažby na cintoríne. Firma Stamix
si účtovala tiež dopravu : Piešťany- Ratnovce .
Ďalej povedal, že si ešte raz prečítal faktúry za dopravu aj za zámkovú dlažbu. Zistil rozdiely vo
fakturácii oboch faktúr .
Vo faktúre č.172 zaplatená dňa 27.06.2011 za dopravu vo výške 915,78€ sa počítala doprava na
základe paliet zistilo sa že sa počítalo s 8 ks vykládka paliet viac ako bola skutočnosť a p.
Hovorka mu vystavil dobropis a chybu si priznal na 136,15€.
Vo faktúre č.173zaplatená 30.06.2011 na zámkovú dlažbu sa stala tiež chyba bola učtovaná
vyššia cena ako bolo dohodnuté a tiež mi vystavili dobropis na 250,99€.
Starosta podrobne informoval o priebehu a vybavovaní celej chyby ako sa stala a o priznaní
a vystavení dobropisu. Priznal, že si prevzaté faktúry mal dôkladnejšie prekontrolovať, dôveroval
som firme, že fakturácia bude na základe dohodnutých cien, žiaľ nebola. Je to moja chyba, som
rád, že sa odstránila. Ďalej pokračoval ako si vybral pracovníkov na realizáciu vybudovania
nového chodníka zo Svrbíc a Šalgoviec. Ďalej povedal, že zvyšky dlažby z chodníka použil na
pásy v MŠ pre prejazd služobnej Fábie. Podrobne informoval o úspore ktorá sa dosiahla pri
budovaní chodníka.
Pán poslanec Tvaroška sa prihlásil, že chce aby sa hovorilo konkrétne k veci. Poslanec Boďo
povedal, že oni dvaja s p. Tvaroškom boli vo Veľkých Kostolanoch kde sme si dali vypracovať
cenovú ponuku a tu máme uvedené že doprava je zdarma. Ako poslanci sme sa predsa dohodli

2

že sa použije na budovanie chodníka dlažba SEMERLOK prečo sa dala iná? Bolo napísané
v zápisnici že rakúska a predsa to nie je pravda dlažba sa vyrába na Slovensku. Ako starosta si sa
rozhodol sám! Starosta vysvetlil poslancom ,že nie je možné uprednostňovať jednu firmu pred
druhou . Tak ako sa na Slovensku vyrába dlažbu Hess, tak sa na Slovensku vyrába aj dlažba
Semerlok. Povedal. Začala diskusia o doprave , starosta predložil objednávku , ktorá nemá
náležitosti povedal poslanec Petrík, dátum, číslo objednávky. Fakturácia sa robí na základe
objednávky povedal. Poslanec Vavro povedal, že všetci chválite Stamix, ale dobropis na palety
z minulého roka nám firma nechcela dlho zaplatiť musela sa niekoľko krát vyzývať na
zaplatenie. Čo sa týka množstva prevzatej dlažby poslanec Boďo povedal, že nie je spokojný
s vysvetlením je tam rozdiel položenej a prevzatej dlažby. Povedal, že ešte raz pôjde do
Kostolian za p. Hovorkom žiadať vysvetlenie.
Poslanci žiadajú aby kontrolórka obce chodila na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Túto skutočnosť obec oznámi p. kontrolórke.
Poslanci žiadali zvýšenú kontrolu nad vývozom TKO. V obci sú občania, ktorí si dávajú dve
nádoby na vývoz ale si zaplatili iba jednu nádobu a obec týmto stráca. Poslanec Boďo povedal,
že mali by sme si zistiť kontrolou koľko je týchto občanov. Starosta obce povedal, že sa to
zariadi na nasledujúci vývoz.

Overovatelia: Vavro Štefan
Mgr. Andrej Petrík
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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