Zápisnica č.8/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 21.11.2016 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2016
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 do bodu č.8 informácie o otvorení ÚPN doplnila aj jeho žiadosť,
ktorá sa týka otvoreného ÚPN. Ďalej do rôzneho na návrh poslanca M.Boďu sa doplní
pasportizácia, digitalizácia cintorína
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : Martina Homolu a Ivanu Ballekovú
O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne hlasovali za predložený program.
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.Návrh rozpočtu na roky 2017, 2107, 2019
3.Hospodárenie obce za 3.štvrťrok.
4.Návrh - VZN odmeňovanie poslancov a členov komisie /ročné odmeny/
5.Žiadosť o odkúpenie parcely p. Ing. Racíková Renáta
6.Informácia o prístavbe MŠ.
7.Návrh VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
8.Otvorenie ÚPN obce Ratnovce zmeny a doplnky č.1/2016 - informácia.
9.Žiadosť o príspevok – športových aktivít občanov /kolkárov/.
10.Rôzne.
K bodu č.1
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z minulého OZ sa plnia. Informoval poslancov o liste
, ktorý obec dostala od distribúcie SPP, v ktorom potvrdili, že sa tam nachádza VTL a je
potrebné aby sa doložila projektová dokumentácia ochrany existujúceho VTL a až potom sa
SPP vyjadrí. Poslanci poverili starostu, aby zistil u projektanta na základe listu z SPP, aby
sa k tomu vyjadril a zistil cenu projektov.
Ďalej predložil poslancom cenovú ponuku v sume 944,-€ na projektor, plátno do zasadačky,
ktoré navrhol poslanec M.Homola na minulom zasadnutí. Poslanci si pozreli na počítači
v starostovej kancelárii niektoré parcely, vyhľadávanie ak budú predmetom diskusií a žiadostí
na OZ. Skonštatovali, že tento PC je dostačujúci pre Obecné zastupiteľstvo. Po diskusii prijali
toto
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U z n e s e n i e č. 42/2016 z pritomních poslancov za zakúpenie projektoru boli dvaja
poslanci M.Homola a Š.Vavro proti boli zvyšní 5 poslancov.
K bodu č.2
Pracovníčka obce začala diskusiu o návrhu rozpočtu 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.Tento návrh bude zverejnený
po dobu 15 dní na pripomienkovanie.
K bodu č.3
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 3.štvrťrok 2016.
U z n e s e n i e č. 43/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie
obce za 3. štvrťrok 2016 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .
K bodu č.4
Starosta obce povedal, že odmeňovací poriadok ste mali v materiáloch na zasadnutie .
Vzhľadom na nutnosť zmeniť tento poriadok v ktorom boli odmeňované komisie, sme sa
rozhodli ho upraviť. Začala diskusia po ktorej sa prijalo toto
U z n e s e n i e č. 44/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú nové zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ratnovciach. Zároveň si schvaľujú
jednorázovú ročnú odmenu vo výške 300.- € tak ako minulý rok.
Poslanec Milan Boďo navrhol , aby sa aj starostovi predľžilo zvýšenie platu, ktoré má do
31.12.2016 o jeden rok do 31.12.2017. Stará sa vybavuje, škôlka je už hotová.Poslanec
R.Vavro navrhol aby sa plat starostu riešil na budúcom OZ.
U z n e s e n i e č. 45/2016 za tento návrh hlasovali 4 poslanci a 3 sa zdržali
hlasovania /M.Homola, Š.Vavro a R.Vavro/. Zákonom stanovený plat starostu bude aj
v roku 2017 zvýšený o 350,-€.
K bodu č.5
Starosta prečítal od p. Ing. Renáty Racíkovej žiadosť o odkúpenie časti parcely o výmere
20m2. Pozreli si geometrický plán na ktorom je zvýraznená parcela č.2310/6.
U z n e s e n i e č. 46/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú odpredaj
parcely č.2310/6 za podmienok schválených uznesením č.6/2011 kedy sa určila cena za
odpredaj obecných pozemkov 1m2/15€.
K bodu č.6
Informácia o prístavbe MŠ. Starosta obce povedal, že škôlka je už hotová chýbajú už len
podlahy. Stavba sa pravidelne vetrá chystáme kolaudáciu. Teraz sa robí chodník do prístavby
MŠ.
K bodu č.7
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Starosta obce prečítal návrh VZN č.1/2016 .o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady . Poslancov zaujímalo koľko sme ušetrili, a ako hospodárime čo sa
týka vývozu a uloženia odpadov. Pracovníčka obce odpovedala, že sa blížime k vyrovnaniu
príjmov a výdavkov za vývoz a uloženie odpadu. V minulosti sme z obecného rozpočtu
prispievali 8 až 10 tisíc eur ročne. Uvidíme až na konci roka aké bolo hospodárenie v roku
2016. Poslanec Š.Vavro dal návrh na zníženie sadzby na 1 osobu o 2,-€
U z n e s e n i e č. 47/2016 za tento návrh hlasoval len Š.Vavro a 6 poslancov sa zdržalo
hlasovania.
K bodu č.8
Otvorenie ÚPN obce Ratnovce zmeny a doplnky č.1/2016 . Starosta obce povedal, že
mapové podklady ako aj textovú časť sme vám poslali. V súčastnosti máme ÚPN otvorený .
Je zverejnený pred OcÚ na tabuly ako aj na našej stránke.
Bolo vyzvaných 25 inštitúcií na vyjadrenie. Beží 30dňová lehota. Teraz sa môžu podávať
námietky a pripomienky.
Poslanec Martin Homola predložil na Obecné zastupiteľstvo list, starosta ho prečítal a bol
tohto znenia:
Žiadateľ Mariposa a Good vibration navrhuje zmeny a doplnky č.1/2016.
Strana 3.
Upraviť reguláciu v lokalitách č.1.2-1/2016 a potvrdiť súčasné trasovanie miestnej
komunikácie napájajúcej lokalitu č.2-1/2016 od cesty II/507, a vyhovieť tak požiadavkám
vlastníkov parciel v riešenom území.
Požiadavky a otázky vlastníkov:
Zápisnica 3/2011 bod č.3
Majitelia rod. domov sa pýtali čo sa to buduje, keď pracovníci montovali betonáreň. Odpoveď
starostu , že obec musí prerušiť čierne stavby v lokalite.
Zápisnica 4/2012 bod č.2
Starosta informoval, že konateľ p. Černok vozí betóny do žita. Vytýčil si tam cestu. JUDr.
Kostolanský podal trestné oznámenie na prokuratúru. Štátny stavebný dozor zistil, že sa
prevádza oplotenie bez oznámenia - ďalšia čierna stavba.
Zápisnica 2/2013 bod č.3
Záhradkári z tejto lokality sa pýtali ako budú chodiť do záhrad, keď na obecnej ceste Medzi
Váhy konateľ robí úpravu svahu bez ohlásenia obci. Posúdili, že na katastrálnej mape je cesta
zakreslená až hore.
Zápisnica 4/2015 bod č.2
List od p.Slováka v ktorom oznamuje, že na obecnej ceste vytvoril p. Černok skládku
odpadu. Starosta povedal, že obci bolo doručené podozrenie zo spáchania priestupku
o odpadoch.
Preto navrhujem
Vyňatie časť str.4,5 odsek prvý – existujúca komunikácia na parc.č.2300/82, ktorá nebola
zakreslená v platnom ÚPN /potvrdenie súčastného stavu/
Poznámka: Komunikácia napájajúca lokalitu č. 2-1/2016 od cesty II/507 bola v platnom ÚPN
navrhovaná s miernym posunom v súčastnosti je však zrealizovaná na parc.č.2300/82, preto
pôvodný návrh s označením a 3 meníme.
Tiež vyňatie vety na str,3
Upraviť reguláciu v lokalitách č.1,2.—1/2016 a potvrdiť súčasné trasovanie miestnej
komunikácie napájajúcej lokalitu č.2-1/2016 od cesty II/507, a vyhovieť tak požiadavkám
vlastníkov v riešenom území.
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Po dočítaní tohto textu poslanec Homola trval na hlasovaní . Starosta obce mu povedal, aby sa
to odložilo na budúce zasadnutie keď sa bude prerokovávať územný plán. Prefotil text
žiadosti a dal ho všetkým poslancom . Poslanec Homola opakovane trval na hlasovaní. Po
diskusii starosta vyzval na hlasovanie poslancov, ktorí prijali
U z n e s e n i e č. 48/2016 za tento návrh hlasoval len p. Homola a 6 poslancov sa zdržalo
hlasovania. Jeho návrh na zmenu v ÚPN nebol schválený.
K bodu č.9
Starosta obce povedal, že žiadosť o sponzorský dar pre kolkárov mali poslanci v materiáloch.
V žiadosti žiadajú finančnú podporu na pokrytie štartovného v ligovom ročníku 2016/2017
Mestskej kolkárskej lige neregistrovaných športovcov v Piešťanoch vo výške 340,- eur.
U z n e s e n i e č. 49/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú finančný dar
na štartovné v sume 340€.
K bodu č.10
Starosta obce prečítal list od poslanca M.Boďu doplnený do programu.
Obec Ratnovce spravuje cintorín, dom smútku a má určité náklady ako kosenie a údržba
navrhol otvoriť bod nájom hrobového miesta. Navrhol postupnosť aby sme najskôr dali
urobiť digitalizáciu a pasport cintorína. Poslanec š.Vavro povedal, že na to doplatia iba
domáci a on je proti spoplatneniu cintorína, nie je to až taký výdavok pre obec.
U z n e s e n i e č. 50/2016 za tento návrh hlasovali 5 poslanci a 2 sa zdržali
hlasovania / Š.Vavro a R.Vavro/. Obec zabezpečí pasportizáciu a digitalizáciu cintorína.
Poslanec Boďo povedal, že futbalisti nemajú kosačku určite mnohí viete , že im ju ukradli
z dvora E.Kútneho. Treba ju zakúpiť. Povedal, že OFK má ešte 680,-€ nevyčerpaných na
OcÚ vyčerpali v roku 2016 4 320,-€, žiada poslancov o odsúhlasenie sumy 1000,-€ na
zakúpenie kosačky. Poslanec Š.Vavro povedal, že mali schválených na rok 5000,-€ .Nevidí
dôvod navyšovať.
U z n e s e n i e č. 51/2016 za tento návrh hlasovali 4 poslanci a 3 sa zdržali
hlasovania /M.Homola, Š.Vavro a R.Vavro/.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Martin Homola........................
Ivana Balleková .......................
Peter Gogol
starosta obce
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