Zápisnica č.4/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27.06.2016 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2016
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Roman Vavro,
Štefan Vavro, Milan Boďo ,
Neprítomný : Mgr.Andrej Petrík
Ďalej boli prítomní: Miloš Černok
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Peter Gogol. Privítal všetkých
prítomných na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej
starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci
obdržali na pozvánkach a doplnil tento program o ďalšie body - žiadosti, ktoré boli doručené
na OÚ. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : Vavro Roman, Tvaroška
Štefan O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Všetci prítomní poslanci v počte 6 jednomyseľne hlasovali za predložený program.

Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.Výročná správa za rok 2015.
3.Záverečný účet za rok 2015.
4.Audit obce za rok 2015.
5. Posvätenie obecnej vlajky so sv. Margitou Antiochijskou na hody-informácia
6.Žiadosť o prijatie do zamestnania.
7.Zakúpenie klimatizácie - úprava rozpočtu.
8. Prístavba MŠ - úpravy v rozpočte.
9.Zmluva o vyhotovení diela ÚPN .
10. Rôzne.
K bodu č.1
–––––––––––––––
Kontrola uznesení: uznesenia sa priebežne plnia povedal starosta obce.

K bodu č.2 .
___________
Pracovníčka obce povedala poslancom, že všetci dostali s materiálmi aj Výročnú správu obce
za rok 2015.
U z n e s e n i e č. 23/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú Výročnú
správu obce za rok 2015 bez výhrad.

2

K bodu č.3
___________
Pracovníčka obce hovorila, že Záverečný účet obce za rok 2015 ste mali tiež doma máte
otázky?
Upozornila, že si treba pozrieť návrh na uznesenie na poslednej strane.
U z n e s e n i e č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku sume : 56 958,65 €
zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na:
- Tvorbu rezervného fondu obce v sume: 56 958,65 €
- Zostatok rezervného fondu z roku 2014 je : 72 100,58 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie celého rezervného fondu vo výške 129 059,23€ na
kapitálové výdavky v roku 2016.
K bodu č.4
___________
Starosta obce informoval poslancov o audite v našej obci 7.06.2016. Starosta obce prečítal
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Ratnovce o overení účtovnej
závierky k 31.12.2015 a dodatok Správy audítora v zmysle zákona č.540/2007 Z.z.§23
odsek 5.
U z n e s e n i e č.25/2016 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok
2015.
K bodu č.5
___________
Starosta informoval poslancov o stožiari, ktorý slúžil ako máj, použijeme ho
na vyvesenie našej obecnej vlajky so sv. Margitou Antiochijskou. Vlajku už obec zakúpila a
jej posvätenie – požehnanie bude na naše hody hovoril som o tom aj s pánom farárom
Šurdom. Posvätenie by bolo pri hodovej sv. omši o 9,30 v nedeľu 24.7.2016 Pani poslankyňa
Ivanka Balleková informovala poslancov, že už oslovila dievčatá, ktoré budú niesť vlajku a aj
obetné dary v krojoch. Slávnosť vyvesenia vlajky na stožiar by začala pred obecným úradom
o 17,00 hod.
Obec zakúpi 50 l vína a minerálku, požiadal aj poslancov a verí, že aj iní prinesú zopár
koláčikov na stôl. Pán Černok prisľúbil, že dodá pagáče na túto slávnosť. Pani Balleková
povedala, že požiadala aj Spievanky, ktoré prídu aj s harmonikárom, aby sa zvýraznilo toto
slávnostné podujatie. Poslanec Boďo povedal, že aké by to boli hody bez kolotoča. Žiadal
poslancov, aby sa nevyberala daň za verejné priestranstvo za stánky a kolotoče. Starosta obce
povedal, že pozval p.Hellera, aby urobil nejaké fotografie z podujatia.
U z n e s e n i e č. 26/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú , aby sa počas
hodov nevyberala daň za verejné priestranstvo od prevádzkovateľov kolotočov a predajných
stánkov .
K bodu č.6
___________
Pracovníčka obce informovala poslancov o skončení pracovného pomeru kontrolórky obce
pani Jarky Gábrišovej. Menovaná oznámila, že nemá záujem o túto prácu v budúcom
funkčnom období a nezúčastní sa výberového konania na ďalšie obdobie kontrolórky obce.
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Obec vyhlásila výberové konanie na funkciu kontolór-ka obce. Zverejnila to na stránke obce
a aj na verejnej tabuli pred obecným úradom. Na obec bola doručená jedna žiadosť o prijatie
do zamestnania . Prihlásila sa pani Ing. Ivana Thomová, Ratnovce č.67. Menovaná spĺňa
všetky požiadavky na výkon tejto funkcie. Priložila k žiadosti všetky požadované doklady.
Poslanci po diskusii prijali
U z n e s e n i e č. 27/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú za kontrolórku
obce pani Ing.Ivanu Thomovú Ratnovce č.67 s nástupom do zamestnania od 01.07.2016 na
skrátený úväzok 1 deň v mesiaci. Jej funkčné obdobie je 6 rokov a bude končiť 30.06.2022.
Menovanej patrí plat podľa zákona č.369/1990 Zb. v znení zmien v zákonoch §18 c.
K bodu č.7
___________
Starosta povedal poslancom, že počas leta a vysokých teplôt je na obecnom úrade viac ako 29
stupňov, nedá sa tu sedieť a viesť rokovania v takýchto podmienkach. Doporučoval by som
zakúpenie klímatizácie . Pozeral som si aj sumu od 1000,-€ do 1300,-€ by sa dala zakúpiť. Je
potrebné upraviť rozpočet o túto položku.
U z n e s e n i e č. 28/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú úpravu
rozpočtu a zakúpenie klímatizácie pre obecný úrad v sume od 1000,- do 1300,-€
K bodu č.8
___________
Starosta obce informoval poslancov o verejnom obstarávaní „Rozšírenie kapacít MŠ
Ratnovce“.
Firma SEDIR s.r.o ,Orgovánová 9166/1A, Nové Zámky konateľ spoločnosti p.Ivan Julínek
prišiel na obecný úrad 20.06.2016, obhliadol si stavenisko a zistili sa ešte nedostatky.
Rozpočet neobsahuje zemné práce, zakladanie, menšiu výmeru m3 tehál, - konštrukcie zvislé,
úprava povrchov exterier bez podkladovej omietky, konštrukcie stolárske – sadrokartón
a konštrukcie zámočnícke. Obhliadkou zistil konateľ, že pod stavbou je jestvujúca spevnená
betónová plocha , vsakovacia jama a jestvujúca drobná stavba –šopa. Všetky chýbajúce
nedostatky v rozpočte prepočítal na sumu 27 573,-€ bez DPH. Pán Julínek povedal, že
určitými úpravami by sa dala táto čiastka znížiť o 11 500-12 000€.
Starosta o týchto nedostatkoch informoval projektanta p. Vargu, pretože jeho rozpočet tieto
nezohľadnil a spôsobil ešte ďalšie predraženie prístavby MŠ.
Obec bude musieť k výberovému konaniu urobiť dodatok na doriešenie týchto nedostatkov.
Starosta povedal, že obec bude musieť mať dobrý stavebný dozor, ktorý všetko na stavenisku
bude kontrolovať. Poslanec Milan Boďo povedal, že on pozná dobrého odborníka, ktorý nám
to bude vedieť skontrolovať . Do diskusie sa prihlásil aj Vavro Roman aj on dá dokumentáciu
prekontrolovať. Následne pracovníčka obce preposlala emailom všetkým poslancom
materiály z verejného obstarávania .
Poslanci sa zhodli, že sa zvolá mimoriadne zastupiteľstvo k tomuto bodu po preverení
a konzultáciách s odborníkmi a ďalšom postupe.
K bodu č.9
___________
Starosta obce prečítal poslancom „Zmluvu o vyhotovení diela ÚPN“, ktorú mali všetci
v materiáloch na OZ . Povedal, že keď sa zmluva podpíše všetkými zúčastnenými bude sa
otvárať ÚPN obce Ratnovce a pokračovať. Prvá žiadosť od konateľky fy. Mariposa s.r.o. bola
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iba na parcelu 2300/83 kde žiadala navýšenie na 4-nadzemné podlažia. Následne podala
druhú žiadosť, kde požiadavku ohľadne 4-och nadzemných podlaží požaduje v celej lokalite
„Medzi Váhmi“
Starosta povedal, že ku všetkým žiadostiam sa vyjadria poslanci pri otvorení ÚPN.
K bodu rôzne
____________
Starosta informoval poslancov o žiadosti , ktorú nám poslal pán Ing. Milan Štefánik . Žiada
o skosenie obecnej parcely pri jeho dome na parcelách č. 2100/97, 2100/98 Tieto však nie sú
vo vlastníctve obce, nakoľko ich odpredala. Pokosenie parc. 2100/39 môžeme zabezpečiť.
Vyjadrenie zašleme p. Štefánikovi
Pani Balleková začala diskusiu o pálení káblov a gúm v rómskej osade, odkiaľ pravidelne
v nedeľu ide neznesiteľný dym , ktorý zadymuje okolité domy. Občania sa sťažujú, že treba
s tým niečo robiť povedala. Do diskusie sa zapojil poslanec Boďo , ktorý tiež potvrdil, že aj
jeho zastavujú občania, od minuleho OZ som preventivár a tak spolu so starostom musíme
písomne upozorniť týchto občanov na pálenie dymenie a sústavné znečisťovanie ovzdušia.
U z n e s e n i e č. 29/2016 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú napísať list
občanom v lokalite od čísla domu 28, 29,30,31, 32 a 33 zákaz pálenia, kladenia ohňa a
vypaľovania káblov, pneumatík a čalúnenia
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.

Overovatelia: : Roman Vavro ....................
Štefan Tvaroška..............................

Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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