Zápisnica č.7/2015
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 14.12.2015 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Roman Vavro,
Milan Boďo, Mgr.Andrej Petrík, Štefan Vavro,
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Štefan Vavro, Roman Vavro
Program:
1. Kontrola uznesení.
2.Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018 – odsúhlasenie.
3.Návrh VZN č.1/2015 – odsúhlasenie.
4.Návrh VZN č.2/2015 - odsúhlasenie
5.Návrh VZN č.3/2015 - odsúhlasenie
6.Návrh VZN č.4/2015 - odsúhlasenie
7.Výzva na splatenie dlhu.
Program bol jednomyseľne schválený.
Starosta privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1
––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z OZ sa postupne plnia. Nie je ešte zrušená
zmluva s pozemkovým fondom. Dostali sme odpoveď z Pozemkového fondu, Bratislava, že našu
žiadosť postúpili na riešenie Pozemkovému fondu Trnava, ktorému to prináleží.
K bodu č.2
_____________________________
Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018.Starosta povedal poslancom mali ste tento materiál
v pozvánke tak môžeme otvoriť diskusiu. Na obecný úrad neboli v termíne vznesené žiadne
pripomienky. Pracovníčka obce informovala poslancov, že Ministerstvo financií už zverejnilo na
svojej stránku výšku výnosu dane z príjmov aj pre našu obec a bude vo výške 216 900,- € treba
si opraviť v príjmoch výšku rozpočtu. Vo výdavkoch musíme upraviť položku odmeny
poslancov na sumu 5000,- ,/ pretože sme nezohľadnili v pôvodnom návrhu odvody z odmien /
a oprava komunikácií v obci opraviť pôvodný 2900,-€. Rozpočet je vytvorený ako vyrovnaný :
Návrh príjmov vo výške : 282 276,00€
Návrh výdavkov vo výške: 282 246,00€
Použitie rezervného fondu vo výške 72100,- na kapitálový výdavok prístavba novej materskej
školy. Po diskusii poslanci prijali:
U z n e s e n i e č. 52/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú
Rozpočet obce na roky : 2016,2017,2018 tak ako je uvedený s úpravou príjmov a výdavkov.
K bodu č.3
__________
Starosta obce predložil : Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratnovce č. 1/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016. Povedal, že neboli
vznesené žiadne pripomienky na predložený „Návrh VZN č.1/2015“.
U z n e s e n i e č. 53/2015 z prítomných poslancov za boli 6 poslanci a 1 bol proti /p. Štefan
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Tvaroška/. Týmto sa schválilo VZN č.1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady .
K bodu č.4
__________
Starosta obce predložil : Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratnovce č.2/2015 o miestnej dani
za psa na rok 2016. Povedal, že neboli vznesené žiadne pripomienky na predložený „Návrh VZN
č.2/2015“.
U z n e s e n i e č. 54/2015 z prítomných poslancov za boli 6 poslanci a 1 poslanec sa zdržal
/p. Štefan Tvaroška/. Týmto sa schválilo VZN č.2/2015 o miestnom poplatku za psa na rok 2016
K bodu č.5
__________
Starosta obce predložil: Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratnovce č.3/2015 o poskytovaní
dotácii z rozpočtu obce na rok 2016. Povedal, že neboli vznesené žiadne pripomienky na
predložený „Návrh VZN č.3/2015“.
U z n e s e n i e č. 55/2015 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.3/2015.
K bodu č.6
__________
Starosta obce predložil : Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratnovce č. 4/2015 o miestnych
daniach. Povedal, že neboli vznesené žiadne pripomienky na predložený „Návrh VZN č.4/2015“.
U z n e s e n i e č. 56/2015 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.4/2015
K bodu č.7
___________
Starosta obce prečítal výzvu na splatenie dlhu, občanom, ktorí si ešte nezaplatili dane
z nehnuteľností a poplatok za vývoz smetí. Sú to stále tí istí občania z našej obce, ktorí
nerešpektujú VZN a ani rozhodnutia o poplatkoch, neplatia si za vývoz smetí majú neporiadok
okolo domov. Obec im doporučene pošle list s výzvou na zaplatenie do troch dní. Ak záväzok
nebude uhradení do troch dní, postúpi Obec na vymáhanie pohľadávku do exekučného konania.
U z n e s e n i e č. 57/2015 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú navrhnutý postup.
Obec Ratnovce doručí túto výzvu občanom, ktorí dostanú lehotu na zaplatenie tri dni. Ak
záväzok nebude uhradení do troch dní postúpi Obec na vymáhanie pohľadávku do exekučného
konania.
K bodu rôzne:
________________
Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach, ktoré obec podala .
Jedna bola na Ministerstvo školstva SR, ktorá bola úspešná. Po úspešných komunikáciách medzi
obcou a Ministerstvom školstva nám bola pridelená dotácia na prístavbu materskej školy vo
výške 86 000,-€. Z toho bežné výdavky sú 6000,-€ a kapitálové výdavky vo výške 80 000,-€.
Druhá žiadosť bola podaná na Ministerstvo hospodárstva SR. Táto žiadosť nebola úspešná
z dôvodu nesplnenia kritérií príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia dňa 10.12.2015
nám MH SR poslalo rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Poslanci sa ďalej zaoberali parkovaním vozidiel na verejnom priestranstve v obci. Týka sa to
celej obce. Občania parkujú na miestnych komunikáciách , ale aj novovybudovaných
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chodníkoch. Blíži sa zima, bude problém s odhŕňaným snehu, už teraz je problém s vývozom
smetí. Občania napriek upozorneniam neberú ohľad na túto skutočnosť a parkujú na verejnom
priestranstve.
Obec doručí do domácností opakované upozornenie na parkovanie vozidiel. Po neuposlúchnutí
tejto výzvy bude obec účtovať denný poplatok za užívanie verejného priestranstva.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: :

Štefan Vavro,

...........................

Roman Vavro, .............................
Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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