!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Zápisnica č.4/2014
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29.09.2014 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach

$1

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.09.2014
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

!
!
Prítomní:
!
!

Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová , Eva Homolová ,
Milan Boďo, Štefan Vavro, Bc.Richard Burzala , Mgr.Andrej Petrík

Ďalej boli prítomní: JUDr. Michaela Marková, Ing. Milan Štefánik, Peter Gogol
Overovatelia: Štefan Tvaroška
Mgr.Daniela Sigetová

!

Program:

1.Protokol o vykonaní kontroly JUDr. Michaela Marková - Okresná prokuratúra.
VZN č.1/2012 –protest prokurátora na užívanie verejného priestranstva.
2. Kontrola uznesení.
3. Komunálne voľby 15.11.2014 –informácia.
4. Hospodárenie obce za 2.štvrťrok 2014.
5. Informácia o rekonštrukcii chodníka na Piešťanskej ulici.
6. Návrhy poslancov na riešenie využitia budovy Základnej školy...
7.Rôzne.

!
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
!

Starosta privítal všetkých poslancov a pani JUDr. Michaelu Markovú-prokurátorku na dnešnom
zasadnutí OZ.

!

K bodu č.1
_________
Starosta informoval poslancov, že v zmysle celoslovenskej previerky kontrol o zákonnosti
všeobecného záväzného nariadenia obce na úseku miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva. Dodržanie procesných ustanovení pri prijímaní VZN podľa zákona č.369/1990 Zb
§6,§12. Protest prokurátora na VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Okresná prokuratúra doručila na obec 04.09.2014. Starosta obce prečítal celý list.
Podľa §32 zákona č.582/2004 Z.z. základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva v m2.
Podľa §8 ods.6 VZN základom dane za užívanie verejného priestranstva je poplatok za 1 auto.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 ust.§8 ods.6 VZN je tak v rozpore s ustanovením §32 zákona č.
582/2004 Z.z.

!

Podľa §33 zákona č.582/2004 Z.z. sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí
obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívanie verejného priestranstva a každý aj
začatý deň.
Poslanci po diskusii navrhli sadzbu0,50€ za 1m2 a 1 deň .A prijali toto
U z n e s e n i e č. 19/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne vyhovujú protestu
prokurátora v §8 VZN obce.
/Hlasovanie: Za bolo 7 poslancov, proti :0/
$2

U z n e s e n i e č. 20/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú v§8 VZN č.
1/2014 sadzbu0,50€ za 1m2 a 1 deň za užívanie verejného priestranstva.
/Hlasovanie: Za bolo 7 poslancov, proti :0/

!

Ďalej poslanci sa zhodli v §9 návrhu VZN č.1/2014 ,obec má nízku sadzbu dane za ubytovanie
bol návrh na 0,60€ na 1 deň a 0,50€ na osobu.
U z n e s e n i e č. 21/2014 Za sadzbu dane 0,60€ hlasovalo 5 poslancov a proti boli 2 poslanci.
Sadzba dane za ubytovanie sa schválila 0,60€ za 1 deň.
Starosta obce vyzval poslancov ,aby sa schválil návrh nového VZN č. 1/2014.
U z n e s e n i e č. 22/2014 prítomní poslanci schvaľujú návrh VZN č.1/2014. Za bolo 6
poslancov a 1 sa zdržal.

!

K bodu č.2– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z OZ z 30.06.2014 sa postupne plnia.

!

K bodu č.3
___________
Starosta obce informoval poslancov o komunálnych voľbách ., ktoré budú 15.112014.
Na funkciu starostu podalo kandidátne listiny 5 občanov. O funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva podalo kandidátne listiny 17 občanov. Po zasadnutí miestnej volebnej komisie je
kandidatúra všetkých zverejnená na tabuli oznamov a aj na našej web stránke.

!

K bodu č.4
––––––––Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 2.štvrťrok 2014.Pán Štefan
Vavro sa spýtal prečo obec musí platiť za rozhlas a televíziu keď ju nemá. Je to zo zákona a žiaľ
nepomôžeme si.Táto suma sa platí ročne a je to 223,-€
U z n e s e n i e č. 23/2014 poslanci schvaľujú hospodárenie obce za 2 štvrťrok 2014 bez
výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .Za schválenie hlasovalo 6 poslancov a jeden sa
zdržal.

!
!

K bodu č.5
___________

Informácia o rekonštrukcii chodníka na Piešťanskej ulici. Starosta povedal, že p. Marcel Hiner už
chodník dokončil a povedal členom stavebnej komisie, že zajtra 30.09.2014 si chodník prejdú,
prekontrolujú . Fakturácia chodníka by mala byť nižšia o m2 pred p. Štefánikom. Pán Hiner s.r.o

Ratnovce č.274 z cenovej ponuky 47 005,81€ odráta vypočítanú sumu.

Poslanec p. Burzala povedal že pred č. domu 18 je veľká jama na kraji cesty. Starosta povedal, že musí
upozorniť p. Marcela Hinera a dodavateľa žumpy na dom č.18 aby sa dohodli kto tú jamu opraví stala sa
počas prác ,ktoré robili spoločne.

Občania, ktorí si požiadali úpravy svojich vstupov si museli sami zaplatiť tieto práce. Pán Hiner
by mal ešte dokončiť prechod cez cestu v Kapustniciach táto časť chodníka nie je
hotová.Stavebná komisia sa na to pozrie zajtra.

!
!
!
!
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K bodu č.6
___________
Starosta sa spýtal poslancov čo navrhujú s budovou našej základnej školy. Poslanci sa zhodli,že
nech sa touto otázkou zaoberá nové zastupiteľstvo čo vzíde s komunálnych volieb.
A p. Vavro má nadstaviť plyn, elektrinu a kúrenie na minimum spotreby.
U z n e s e n i e č. 24/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú režim šetrenia
aby p. Vavro nadstavil plyn, elektrinu a kúrenie na minimum spotreby. Nech si nové
zastupiteľstvo určí čo ďalej s touto budovou.

!

K bodu č.7 -rôzne
___________
Starosta informoval poslancov, že obec musí zakúpiť do MŠ nový sporák ..treba aj 3ks panvice
dokúpiť.
Pani Sigetová sa spýtala na betónové kocky z chodníka z Piešťanskej ulice. Starosta povedal, že
sú v areály bývalého družstva a časť je na ihrisku a časť si občania odkúpili.
Navrhla ,aby sa kocky uložili na cintoríne za Domom smútku tam, kde je kontajner tam je blato
ked prší...starosta povedal, že to zariadi. Povie p. Marcelovi Hinerovi.
Pani Sigetová sa spýtala p. kontrolórky či kontrolovala knihu jázd čo si vedie starosta obce?
Požiadala ju, aby urobila kontrolu.
Poslanci diskutovali, že v obci stále máme občanov čo pália plasty mala by sa urobiť vyhláška
v MR.
Poslanec Boďo verejne poďakoval, že konečne pán Hromádka odsťahoval svojich psov do
Svrbíc. Ďalej upozornil na novú skládku odpadu za Povodím Váhu. Starosta obce povedal, že
upozorní p. Slováka aby terén upravil.
Pracovníčka obce informovala poslancov o ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Obec
je povinná zostaviť rozpočet na rok 2015 podľa prvého schváleného rozpočtu bez zmien
vykonaných v roku 2014.To znamená že rozpočet na rok 2015 sa môže schváliť iba vo výške
celkových príjmov a výdavkov roku 2014.Položky je možné presúvať.

!

Poslanci diskutovali a podávali návrhy aby sa urobila plynová prípojka, ohrev vody kúrenie do
kabín a vedľajších budov v areály OFK. Pán Vavro vypracuje kalkuláciu, okrem neho vypracujú
ponuku aj ďalšie dve firmy, dodal starosta. Poslanci dali návrh, aby spotreba plynu bola meraná
zvlášť pre OFK a ambulanciu, a zvlášť pre bar BIPA v budove OFK.

!

Ďalej sa riešili poslanci ako s upratovaním Domu smútku. Po diskusii sa rozhodlo pokračovať
v tom, že rodina ktorá si pohreb vybavuje si uprace pred aj po pohrebe dom smútku a nebude tak
ako doteraz nič platiť za túto službu. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.

!
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
!
Overovatelia: : Štefan Tvaroška ............................................
!
Mgr.Daniela Sigetová.......................................
!

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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