Zápisnica č.2/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29.04.2013 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2013
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová ,
Milan Boďo, Bc.Richard Burzala , Štefan Vavro
Neprítomný: Mgr.Andrej Petrík
Ďalej boli prítomní: Pavol Bílik, /ţiadosť BAR BIPA/
Developer-Mobilier p. Masár a p. Moravčík /verejné osvetlenie –ponuka/
Overovatelia: : Ing.Marta Lančaričová,
Štefan Tvaroška,
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.BIPA bar na ihrisku- ţiadosť p. Bílika –výmena okien, dverí.
3. Informácia - zmluva s Ing.Arch.Dudášovou –otvorenie ÚPN obce Ratnovce postup vo
vybavovaní.
4.Prerokovanie platu starostu obce. /zák.253/1994 §1,3 ods.1a §8.
5.VZN č.1/2013 o príspevku v MŚ a Zš v Ratnovciach.
6.Deň Matiek 12.05.2013 a stavanie mája 30.04.2013.
7.Rôzne.
Doplnenie programu:
„Návrh na výstavbu chodníka na ul. Piešťanskej v Ratnovciach“ predloţil Richard Burzala.
Štefan Vavro navrhol, aby sa poslanci išli pozrieť dnes na parkovanie áut na malej strane .
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta privítal všetkých na dnešnom zasadnutí OZ.
Vyzval hostí z firmy Developer-Mobilier, aby odprezentovali ponuku na Verejné osvetlenie
v našej obci. Páni Moravčík a pán Masár hovorili, ţe sodíkové technológie sú eko nomicky
náročné. Vo vašej obci máte 126 svietidiel. Máte uţ zastaralé VO a nároky na údrţbu sa budú
kaţdoročne zvyšovať. Na základe podkladov, ktoré sme získali od starostu sme vypočítali, ţe by
projekt modernizácie VO v obci mohol byť takýto:
Obec platí za elektrinu ročne VO ......8000,Údrţba VO ročne.................................717,Spolu..................................................8717,-€
Naša firma urobila prepočty a úspora elektriny by novým led osvetlením bola: 2790,-€ ročne
a na 10 rokov splátky za nové osvetlenie v sume:5790,-€ ročne. Teda nestálo by vás to nič.
Financovanie by bolo formou úveru v zmluve o dielo na 10 rokov. Toto osvetlenie uţ majú
namontované vo Veľkých Kostolanoch, Sereďi, Hnúšti... a treba sa ísť pozrieť na kvalitu
osvetlenia. Starosta obce poloţil otázku ako to bude po 10 rokoch kto bude robiť servis?
Servis by robili oni 1 let lampa stojí teraz 300,-€ čo je veľa a ked nám to bude odchádzať to bude
veľmi drahé , nie menili by sa iba súčiastky a to by nebolo 300,-€.
Starosta obce poďakoval za ponuku a prezentáciu firmy Developer Mobilier- Banka.
Ďalej informoval poslancov o ponuke na VO firmy Zuzic, ktorý nám tieţ dal ponuku na Verejné
osvetlenie.
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Poslanci sa zhodli, ţe momentálne máme osvetlenie funkčné a nemáme rozpočtované a voľné
finančné prostriedky na VO.
Ponuka firmy Developer Mobilier je lákavá no musíme si to dobre zváţiť!
K bodu č.2
Starosta obce vyzval p. Pavla Bílika aby predniesol poslancom svoj zámer s výmenou okna za
Garáţové dvere. Pán Bílik povedal, ţe Bar nejde tak dobre a chce tento priestor vyuţiť aj ako
sklad. Rozdeliť miestnosť časť bar a časť sklad.
Poslanec Tvaroška povedal, ţe my chceme funkčný bar a nie sklad! Je to zásah do budovy a nie
som za to aby sa tam robil stavebný zásah! K jeho názoru sa pridali aj ostatní poslanci.
Nesúhlasia s návrhom p. Bílika. Poslanec Boďo povedal, ţe moţno v budúcnosti budú bar
prevádzkovať futbalisti a čo potom? Teraz je zmluva na jeden rok. Ďalej sa spýtal ako je to
s opravou strechy v areály OFK . Starosta povedal, ţe p. Valovič nám opravil rýchlo iba miesta
kde tieklo ale určite sa bude musieť urobiť nová a celá oprava strechy. Pán Vavro povedal, ţe
treba tam dať Fatrafol a budeme mať pokoj...Na záver diskusie o Bare Bipa sa prijalo toto
Uznesenie č 4 /2013 proti prestavbe a zmene na sklad a bar boli traja poslanci a zdrţali sa
hlasovania traja poslanci . Táto ţiadosť p. Bílika sa neschválila.
Starosta obce poďakoval prítomným hosťom na obecnom zastupiteľstve a
vyzval poslancov, že môžu ísť pozrieť parkovanie v obci .....
Všetci poslanci sa išli pozrieť na parkovanie na miestnych komunikáciách. Zistili, ţe Raimund
Breţina č.32 parkuje hneď tu pri zastávke...ďalej pred Kramarovičom Jaroslavom je na ceste
niekoľko áut, ktoré zuţujú miestnu komunikáciu.
Poslanci hovorili s majiteľmi áut , a keďţe sa nevedeli dohodnúť s ostatnými vlastníkmi išli sa
pozrieť aj na sťaţovateľa k rodine Belkovičovej.
Tu sme videli niekoľko čiernych stavieb bez povolenia. Stavby sú postavené na cudzích
pozemkoch v priebehu asi 2 rokov. Starosta upozornil p. Raimunda Breţinu na parkovanie a ten
povedal, ţe obec má mať parkovisko....Starosta mu povedal, ţe keď si kúpim auto musím mať
priestor kde budem parkovať! Obec má vybudované parkovisko v hornej časti obce.Tam je
moţnosť parkovania.Treba len prekonať pohodlnosť a prejsť kúsok pešo k parkovisku.
Záverom poslanci sa zhodli, ţe obec musí písomne vyzvať p. Březinu na parkovanie !
Treba písomne upozorniť p. Gratkeho na parkovanie a riešiť rómov - vytekanie ţumpy .
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, ţe všetky uznesenia z minulého OZ sa splnili.
K bodu č.3
___________
Starosta obce informoval poslancov o Zmluve o dielo ktorú podpísal za Obec Ratnovce s ÚPN
s.r.o Drotárska cesta 37, Bratislava zastúpená Ing. Arch.Dudášovou a preberateľom : spoločnosť
Paleum s.r.o Račianska 155, Bratislava.
Informoval aké „ Zmeny a doplnky č.1 ÚPN“ prejednával na Pozemkovom úrade v Trnave,
obec musí vypustiť z uţ schváleného plánu lokality Záhumenice , Kopaná by bola iba do hlbky
50 metrov, bola 100 metrov. Nad Kosenicami by sa povolili iba usadlosti , zaradila by sa časť na
Svrbice. Všetko čo bude zaradené aj tak sa bude prejednávať na zastupiteľstve.
Do ÚPN sa zaradia parcely, ktoré si uviedol v ţiadosti p. Ţabka Ivan a MUDr. Jána Mašána.
Ďalej sa p. Burzala pýtal ako to bude s cestou minule to bol list pani Ivety Brezákovej, Mňa
zastavili záhradkári z tejto lokality p.Rojková a Hornanský. Ako budú chodiť do záhrad.Obecnú
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cestu Medzi Váhy a posúdili, ţe na katastrálnej mape je prístupová cesta aţ hore.. Obec musí
trvať na tom, aby obecná poľná cesta zostala zachovalá . Starosta povedal, ţe sa spýta p. Černoka
a Golského na geometrický plán a na túto cestu ako to je teraz keď tam porobili tie úpravy svahu
bez ohlásenia obci.
K bodu č.4
––––––––Určenie platu starostu obce. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Pracovníčka obce informovala poslancov na základe zákona č.253/1994 §4 ob ec má 1012
obyvateľov . Koeficient je 1,98 násobok priemernej mzdy ktorá je v roku 2012 / 805,-€/ . Obecné
zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodlo. Starostovi patrí plat v roku 2013 vo výške priamo
určenej zákonom, §4 odsek 9 plat starostu je 1594,00€.Tento plat patrí starostovi uţ od
01.01.2013.

K bodu č.5
––––––––Starosta obce informoval poslancov o predloţení nových VZN č.1/2013. Pracovníčka obce
prečítala toto Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach. Článok 4 , odsek 1 školné vyvolal ostrú diskusiu. S predloţeným návrhom zvýšiť
školné nesúhlasili poslanci:“ Rodičia detí nemajú peniaze a my chceme zvýšiť školné...“
Argument, ţe okolité obce majú školné 10,-€ a viac eur neobstál !
U z n e s e n i e č. 5/2013 z prítomných poslancov za schválenie VZN č.1/2013 s výškou
školného tak ako doteraz 8,-€ za mesiac bolo 5 poslancov 1 poslankyňa sa hlasovania zdrţala.
Pracovníčka obce predloţila ďalšie VZN č.2/13 o podrobnostiach financovania a určení
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Ratnovce.
U z n e s e n i e č. 6/2013 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schválili VZN č.2/2013.
K bodu č.6
___________
Starosta informoval poslancov o stavaní mája dňa 30.04.2012 o 18,00 hod pred obecným úradom.
Dňa 19.05.2013 o 15,00 budeme mať deň matiek./ 12.05. bude prvé sväté prijímanie deti v našej
farnosti/
Na deň matiek kúpime zákusok, kávu víno a malinovku a čokoládu pre deti povedal starosta.
Vyzval poslancov aby sa na obidvoch akciách zúčastnili.
K bodu rôzne
___________
Starosta obce prečítal Návrh , ktorý predloţil Richard Burzala na výstavbu chodníka na
Piešťanskej ulici. Povedal, ţer zrejme aţ na budúci rok sa bude môcť realizovať tento chodník .
Vrátime sa však na jeseň k tomuto bodu a uvidíme....
Ďalej p. Burzala pripomienkoval, ţe sa chodník ktorý je vybudovaní na Piešťanskej ulici pred
rómami na ľavej strane nie je zasypaný hlinou a treba to urobiť, lebo sa poškodí.
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Starosta informoval poslancov o vlámaní sa v budove Obecného úradu.
Poslanci argumentovali stále parkovanie na nových chodníkoch. Starosta povedal, ţe obec napíše
všetkým občanom list ohľadom parkovania.
Zároveň vyzval poslancov , aby aj z pozície poslancov OZ Ratnovce upozorňovali vodičov
a majiteľov áut na porušovanie zákona NR SR č.8/2009 o cestnej premávke §52, ktorý hovorí ,
ţe voľná šírka chodníka musí byť najmenej 1,5m.Chodník vedľa št.cesty II/507 je široký
1,30m,takţe na chodníku nesmie byť vôbec auto postavené ani len svojou časťou.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Ing.Marta Lančaričová,
Štefan Tvaroška,

Martin Adamča
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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