Zápisnica č.9/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 12.12.2016 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2016
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Štefan Vavro,
Milan Boďo, Roman Vavro, JUDr.Andrej Petrík
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Peter Gogol. Privítal všetkých
prítomných na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej starosta
oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci obdržali na
pozvánkach. Požiadal o doplnenie programu
M.Homola požiadal, aby sa podali informácie o ÚPN ako sa pokračuje a prečo sa dnes
nerokuje o ňom.
Ďalej sa prihlásila pani kontrolórka obce Ing.Thomová, ktorá povedala, že zistila
nezrovnalosti vo fakturácii prístavby Materskej školy.
Ďalej ju zaujímala radónová mapa obce a žiadala, aby obec zistila na životnom prostedí
podrobnejšie informácie.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : Milana Boďu a Štefana Tvarošku.
O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne hlasovali za predložený program.
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
Informácie o fakturácii MŠ –prístavba p. Ing. Thomovej.
Informácie o radónovej mape obce Ratnovce.
2.Schválenie rozpočtu na roky 2017,2018,2019.
3. Schválenie VZN č.1/2016.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4.Žiadosť o poskytnutie dotácie Športový klub Kajak na rok 2017.
5.Návrh M.Homolu- vybudovanie zberného dvora.
6.M.Homola –vyrezanie kríka, upravenie obecnej cesty.
7. Milan Boďo – Darovacia zmluva vodovodu Ing.Roman Hodúl - obec .
8.Rôzne.
Otvorenie ÚPN obce Ratnovce zmeny a doplnky č.1/2016 - informácia.
K bodu č.1
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z minulého OZ sa plnia.
Pani kontrolórka obce upozornila ,že kontrolou faktúr na prístavbe MŠ zistila fakturácie nad
rámec rozpočtu a dokonca niektoré tovary a služby boli fakturované dva krát.
Starosta obce povedal, že zajtra je kolaudácia prístavby MŠ a príde aj Ing. Julínek konateľ
firmy tak sa to vydiskutuje čo sa stalo. A následne sa urobí oprava chýb. Pretože nie sú
fakturované zase niektoré služby , ktoré boli už vykonané. Zrejme sa jedná iba
o administratívne chyby.
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Starosta informoval o prístavbe MŠ, že záruka na všetko je 60 mesiacov. Už teraz sú tam
jemné prasklinky. Firma sľúbila, že tieto odstráni cez letné prázdniny, kedy všetko znova
vymaľuje. Zastavaná plocha prístavby je 231m2. Je to väčšia stavba ako súčastná škôlka.
Kolaudácia bude zajtra 13.12.2016, ktorí poslanci máte čas prídite na ňu!
Pani kontrolórka ďalej žiada ,aby obec zistila čo tie radónové mapy znamenajú pre našich
občanov, aby sme zistili viac informácií na životnom prostredí v Piešťanoch.
K bodu č.2
Pracovníčka obce začala diskusiu o rozpočte na roky 2017, 2018, 2019.
Rezervný fond obce bude v tomto roku vyčerpaný na prístavbu Materskej školy. Tvorba
nového RF bude až po zostavený záverečného účtu roka 2016.Návrh bol zverejnený po dobu
15 dní na pripomienkovanie nebola vznesená žiadna pripomienka. Informovala poslancov, že
schválil sa zákon o hazardných hrách a rok 2017 je posledný čo bude mať obec príjmy za
hracie prístroje. Zároveň sa zvýšil rozpočet výdavkov na mzdy zamestnancov .Zvýšenie platu
v roku 2017 vo verejnej správe a starostovi sa schválilo zvýšenie platu tiež.
Očakávané príjmy v roku 2017 sú: 286 876€. Rozpočtované výdavky sú: 243 280€.
Rozpočet je zostavený ako prebytkový.
U z n e s e n i e č. 52/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú rozpočet obce
na roky 2017. 2018 a 2019.
K bodu č.3
Starosta obce prečítal návrh VZN č.1/2016 .o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Návrh bol zverejnený no neboli vznesené žiadne námietky.
U z n e s e n i e č. 53/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.1/2016
K bodu č.4
Žiadosť o poskytnutie dotácie Športový klub Kajak na rok 2017, mali ste tiež v materiáloch.
Poslanec Š.Vavro povedal, že minulý rok sa poskytla tomuto klubu KAJAK v Moravanoch
N/V dotácia. Máme tento rok veľa výdavkov. S jeho výrokom súhlasili poslanci a prijali toto
U z n e s e n i e č. 54/2016 za návrh aby sa neposkytla dotácia hlasovali 4 poslanci a 3
poslanci sa zdržali hlasovania.
K bodu č.5
Návrh M.Homolu- vybudovanie zberného dvora. Tento návrh bol tiež preposlaný poslancom.
Pán Homola hovoril, že sú to pozemky vedľa cesty okolo školy . Myslel ,že by bolo dobré
tam ten dvor vybudovať. Poslanci otvorili diskusiu, obec nemá na to voľné finančné
prostriedky.... ale tam by musel byť prijatý zamestnanec, čo by dával pozor , vážil jednotlivé
odpady....Starosta povedal, že obec má už zber odpadov zabezpečený: plasty, sklo, papier
šatstvo, železo / to zbierajú naši spoluobčania/, a raz ročne robíme ešte pre občanov to ,že
dávame veľkokapacitné kontajnery.
K bodu č.6
M.Homola –vyrezanie kríka, upravenie obecnej cesty. Starosta povedal, že už je to
zrealizované. Pán Homola povedal, že by sa mal celý krík vyrezať, vyrezaná je iba polovica.
Starosta odpovedal, že nevie na akom pozemku je on zabezpečil zrezanie ,ktoré prekážalo
a išlo už do miestnej komunikácie.

3

Upravenie vjazdu a výjazdu na mostíku cez potok pri p. Juríkovi. S týmto návrhom poslanci
súhlasili a na jar keď sa budú robiť stanovištia na kontajneri na zber skla sa upraví aj tento
vjazd a výjazd.
K bodu č.7
Milan Boďo – Darovacia zmluva vodovodu Ing.Roman Hodúl – obec Ratnovce .Starosta
povedal, že návrh zmluvy ste mali v materiáloch. Poslanec Boďo povedal, že zisťovali sa
podmienky na prevod vybudovaného vodovodu, ktorý vybudoval Ing. Roman Hodúl . Pán
Boďo povedal, že on potrebuje vodovod k svojím rodinným domom a TAVOS Piešťany
nechce prepísať vybudovaný vodovod na FO. Ja by som si ho zobral uzatvoril by som
darovaciu zmluvu ale nie je to možné . Do majetku si ho môže zobať obec , ktorá je
akcionárom TAVOSU. Ja si chcem vybudovať vodovod k svojim domom .
Vodovod aj naďalej bude prevádzkovať TAVOS zmení sa iba vlastníctvo na obec. Poslancov
zaujímalo, kto bude platiť opravy a údržbu vodovodu, ktorý obec touto zmluvou získa.
Poslanec Boďo povedal, že Tavos sa zaviaže že všetky opravy a údržbu do 1500,-€ bude
hradiť ich spoločnosť.
Poslanec Roman Vavro sa prihlásil a spýtal sa a kto bude platiť keď bude oprava rozsiahlejšia
nad 1500,-€. Poslanec Boďo povedal, že taká oprava ani nikdy nebude.
Poslanec R. Vavro navrhol, aby sa hlasovalo o jeho návrhu skôr, že opravy nad 1500,-€
nebude platiť obec, aby obec nemala ani v budúcnosti žiadne finančné záväzky s týmto
vodovodom.
Do diskusie sa prihlásil aj Štefan Vavro, ktorý povedal, a ako to bude s občanmi, ktorí sú
vlastníkmi vodovodu v našej obci? Tiež si ho zoberie obec do vlastníctva a bude sa oň starať?
Veď je tu p. Klanduch, p.Hudecová a ešte iní občania. Poslanec Boďo povedal, že keď budú
mať splnené body IX v Darovacej zmluve . Prečo nie....
Starosta povedal, že podľa rokovacieho poriadku najskôr sa hlasuje o predloženom návrhu p.
Milana Boďu.
U z n e s e n i e č. 55/2016 za vzatie vodovodu do majetku obce predloženého Milanom
Boďom na základe predloženej darovacej zmluvy Ing. Roman Hodúl – obec Ratnovce , kde
obec Ratnovce opravu a údržbu vodovodu do 1500,-€ nebude hradiť hlasovalo 6 poslancov
jeden p. Š.Vavro bol proti .
K bodu č.8
Otvorenie ÚPN obce Ratnovce zmeny a doplnky č.1/2016 . Starosta obce povedal, že bol
otvorený ÚPN do 09.12.2016 .
Bolo vyzvaných 25 inštitúcií na vyjadrenie. Väčšina sa už vyjadrila ale v lehote požiadal
o predĺženie termínu Úrad leteckej dopravy, Letisko M.R.Štefánika Bratislava. Z tohto
dôvodu dnes nerokujeme o žiadostiach a pripomienkach , ktoré boli doručené na obecný úrad
v termíne keď bol ÚPN zverejnený.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Milan Boďo........................
Štefan Tvaroška .......................
Peter Gogol
starosta obce
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Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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