Zápisnica č.2/2014
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 28.04.2014 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2014
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová , Bc.Richard Burzala ,
Milan Boďo, Mgr.Andrej Petrík, Štefan Vavro, Eva Homolová ,
Ďalej boli prítomní: Milan Jurčák, Emil Kútny, Ing. Milan Štefánik
Overovatelia: Mgr. Andrej Petrík
Štefan Vavro
Program:
1.Kontrola uznesení.
2. Zloţenie sľubu p. Homolovej Evy novej poslankyne .
3. Schválenie počtu poslancov do budúceho OZ v roku 2014.
4. Priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2013.Úprava platu starostu.
5.Chodník zo zámkovej dlaţby na Piešťanskej ulici./návrhy, podnety/
6. Stavanie mája 30.04.2014
7. Deň matiek v našej obci 18.05.2014.
8.Rôzne.
V bode rôzne sa doplnili listy predložené poslancami .
- Ţiadosť o doriešenie prístupovej cesty, ktorú predloţili občania : rodina Sigetová č domov:.219,
220,369,320 a Stanislav Vavro č.298. Títo občania ţiadajú obec aby cestu, ktorá vedie k ich
rodinným domom obec zriadila vecné bremeno a vloţila ju do katastra.
-Ţiadosť o opravu cestnej komunikácie ,ktorú predloţili občania z tejto lokality: Martin Tvaroška
a manţ.č.380, Mgr.Andrej Petrík a manţ.č.371 Irena Hollá č.251 a Simona Tumova č.430 .
-Návrh na doplnenie programu riadneho zasadnutia o tieto body, ktoré predloţili všetci poslanci
ktorý sa pod tento návrh podpísali:
1.voľba predsedu finančnej komisie
2.Vypísat výberové konanie na realizáciu chodníka na Piešťanskej ulici
3.Konanie OZ minimálne na 1krát za 2 mesiace.
4.Na OZ čítať došlú poštu .
5.Materská škola moţnosť zmeniť priestory do budovy Zš.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta privítal všetkých na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, ţe všetky uznesenia z OZ zo 17.02.2014 sa postupne plnia.
Čerpadlo do uličky sa uţ zakúpilo. Starosta povedal, ţe sa uţ len namontuje. . Starosta povedal,
ţe je tu p. Vavro a jeho firma ho namontuje. Ďalej informoval poslancov o osadení tabúľ „pozor
spomaľ“.
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Poslanec Boďo sa vrátil k elektrickým zvonom na kostole a doniesol informáciu z obce Radošina
ako tam fungujú el. zvony. Robila ich firma z Ostravy.
Starosta povedal, ţe mali sme aj my dve ponuky jedna je z Liptovských Sliačov. Táto sa zdá ako
dobrá majú ju uţ na okolí uţ mnohé obce. Obec má záujem v budúcnosti riešiť zvonenie.
Zistíme ceny a budeme sa tým zaoberať povedal.
K bodu č.2
___________
Starosta obce informoval poslancov ,ţe nahradníčkou na doplnenie poslaneckého zboru v našej
obci je pani Eva Homolová ./ poslankyňa Lančaričová zomrela/
Prečítal sa sľub poslanca, ktorý pani Homolová podpísala. Zložením sľubu sa stala
poslankyňou obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období.
K bodu č.3
––––––––Starosta obce informoval poslancov, ţe súčasné obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov
do budúceho Obecného zastupiteľstva.
V súčastnosti máme 7 poslancov a je na vás či si tento počet zachováme aj v budúcnosti, alebo
zvýšime počet na 9.
U z n e s e n i e č. 6/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne súhlasia s počtom poslancov
7 pre budúce OZ v novom volebnom období /komunálne voľby v roku 2014/.
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 obec má 1019
obyvateľov . Koeficient je 1,98 násobok priemernej mzdy ktorá je v roku 2013 / 824,-€/ . Obecné
zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodlo. Starostovi patrí plat v roku 2014 vo výške priamo
určenej zákonom, §4 odsek 9 plat starostu je 1632,00€.Tento plat patrí starostovi uţ od
01.01.2014.
K bodu č.5
___________
Starosta obce začal diskusiu o novom chodníku zo zámkovej dlaţby na Piešťanskej ulici .
Navrhol ,aby si poslanci prešli túto ulicu spoločne ako by sa mal ten chodník urobiť. Starosta
povedal, ţe najlepšie by bolo robiť ho v mesiaci keď sa bude robiť rekonštrukcia mostu v mesiaci
júl a august 2014. Poslanci sa zhodli, ţe treba dať ponuku tej firme ktorá vyhrala výberové
konanie od Kríţa aţ po Trojičku, ale v zmluve, určiť pevnú-konečnú cenu o dielo. Dĺţka
nového chodníka sa dôkladne premerá. Zároveň sa tejto firme dá urobiť aj vstup do uličky Pod
Prepališťami. Obec bude v zmysle zmluvy s dodavateľom riešiť len chodník pre peších ,
prípadné poţiadavky občanov o vstupy do domov si musia občania urobiť na vlastné náklady.
K bodu č.6
___________
Starosta informoval poslancov o stavaní mája 30.04.2014 pred obecným úradom o 18.30hod.
Obec kúpi víno na stavanie mája .
K bodu č.7
___________
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Deň matiek bude podľa termínu 11.05.2014 o 15,00 hod. Podávať sa budú káva , veterník
a minerálka. Poslanci zároveň rozhodli , ţe v tento deň vystúpi divadelný súbor „Hlavina „
z Radošiny ako kultúrny program pretoţe predstavenie bude viac ako 2 hodiny.
K bodu rôzne
___________
Starosta obce informoval poslancov, ţe p. Vavro dal vypracovať podklady na kúrenie plynom
v budovách areálu futbalového klubu. Treba dať ţiadosť na SPP aby sa tam prípojka
vybudovala.
Pán Kútny sa prihlásil, ţe namontoval elektrické meranie ani nie za mesiac povedal, ţe je tam uţ
76kw. Teda spotreba 60kw a to tam futbalisti nič nerobili...kto to čerpá starosta povedal, ţe
Spievanky tam mali nácvik...
Starosta povedal, ţe je moţné ţe elektrické rozvody sú v niektorých miestnostiach poprepájané!
Starosta informoval poslancov, ţe k 31.07.2014 škola končí. Uţ máme list z MŚ SR škola bude
vyradená zo siete škôl.
Treba zváţiť čo ďalej...MŚ má tento rok 28-30 deti , situácia bude iná aţ o rok, dva keď uţ bude
niţší počet detí , nakoľko demograficky údaj novonarodených detí v našej obci klesá. Na
budúcom OZ musíme uvaţovať ako ďalej....
Do škôlky budú mať prednosť prijatia deti rodičov , ktorí majú trvalý pobyt v našej obci.
DOPLNENIE DO PROGRAMU:
Žiadosť o doriešenie prístupovej cesty, ktorú predložili občania : rodina Sigetová č
domov:219, 220,369,320 a Stanislav Vavro č.298. Títo občania ţiadajú obec aby cestu, ktorá
vedie k ich rodinným domom obec zriadila vecné bremeno a vloţila ju do katastra. Starosta
povedal, ţe pán Cepko si ţiada pozemky, ktoré sa ale podľa mojich informácií nevzťahuje
vrátenie. Reštitučný zákon si uplatnili a teraz ţiada náhradu...Poslanci sa zhodli, ţe nech sa dá
ulička zamerať je tam obecný pozemok , ktorí majú naši občania ohradený si na základe nového
geometrického plánu prihradené pozemky budú musieť uviesť do právneho stavu a odkúpiť.
p.Boďo povedal, ţe nech sa dá zamerať aj ulička Pod Pripališťami tam je tieţ nedoriešená a nech
sa vloţí ako vecné bremeno obidve cesty.
U z n e s e n i e č. 7/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne súhlasia s úpravou rozpočtu
aby sa tieto dve uličky dali zamerať a vyhotoviť geometrický plán.
Žiadosť o opravu cestnej komunikácie ,ktorú predložili občania z tejto lokality: Martin
Tvaroška a manž.č.380, Mgr.Andrej Petrík a manž.č.371 Irena Hollá č.251 a Simona
Tumova č.430 .
Poslanci sa zhodli, ţe treba aj túto uličku upraviť vybrať ten asfalt poškodený a dať tam novú drť
a valec, veď ten má p. Boďo zrovnať to.
Návrh na doplnenie programu riadneho zasadnutia o tieto body, ktoré predložili všetci
poslanci ktorý sa pod tento návrh podpísali:
1.voľba predsedu finančnej komisie
2.Vypísat výberové konanie na realizáciu chodníka na Piešťanskej ulici
3.Konanie OZ minimálne na 1krát za 2 mesiace.
4.Na OZ čítať došlú poštu .
5.Materská škola možnosť zmeniť priestory do budovy Zš.
K bodu 1.Voľba predsedu sa uskutočnila po diskusii návrh bol aby predsedníčkou finančnej
komisie bola pani Mgr. Daniela Sigetová. Ďalej navrhli, aby sa doplnila aj za člena tejto komisie
p. Eva Homolová.Zároveň do socialnej komisie sa doplní p. Eva Homolová.

4

U z n e s e n i e č. 8/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú za predsedu
finančnej komisie p. Sigetovú a za členku p. Homolovú, ktorá tieţ sa doplní aj do sociálnej
komisie.
Bod 2. Už bol prejednávaný
Starosta povedal, ţe čo sa týka bodu 3. Ten plníme veď máme zasadnutia kaţdé dva mesiace a ak
treba aj častejšie tu zákon neporušujeme. Starosta povedal, ţe zvolávanie obecného zastupiteľstva
je v jeho kompetencii.
K bodu 4,Poslanci chcú aby sa na OZ čítala aj došlá pošta, ktorá je dôleţitá, napríklad boli
podané rôzne ţiadosti . A niektoré sa tu vôbec nespomínali. Starosta povedal, ţe podľa neho to
nie je tak. Poslanec Tvaroška povedal, ked sa mohla čítať v minulosti prečo by sa dôleţité listy
nemohli objaviť aj na OZ ja v tom problém nevidím povedal. Starosta odpovedal, ţe došlá pošta
je pre obecný úrad, starostu a pre obecné zastupiteľstvo. Podľa toho sa aj koná.
K bodu 5. Už sa riešil.
Pán Kútny Emil sa prihlásil s otázkami ako sa vyrieši vstup do areálu, kocky sú tam polámané
sú tam jamy. Dlaţba na parkovisku .Starosta povedal, ţe sa to musí opraviť. Pán Kutný povedal,
ţe jemu stačia naši VPP a on dá jedného človeka. Termín si vzájomne dohodnú. Telefonicky
alebo osobne. Ďalej chce aby sa zahradil vstup ku kanálu /uličku/a zamedzilo tvorbe čiernej
skládky. Treba uţ minimálne 2 kontajnery odtiaľ vyviesť je tam neporiadok za budovami pri
kanály. Pokiaľ sa to neuzavrie nebude tam poriadok povedal.
Ďalej povedal p. Kútny, Za multifunkčným ihriskom je navozený asfalt ,drť treba to odstrániť.
Zateká strecha na vodárni. Elektrinu sme urobili treba strechu opraviť. Netreba tam dávať rínu ta
tam nevydrţí ukradne sa stačí koleno na vodu. Starosta povedal, ţe povie p. Antonovi
Valovičovi a opraví sa to
Ďalej chce aby sa opravili schody do šatní dlaţba je polámaná. Starosta odporučil, ţe p. Kutný
má tieţ ľudí a toto si môţu opraviť.
Poslanci ďalej hovorili, ţe treba dať na cintorín tabuľu aby sa tam nesypali smeti kde nie je
kontajner.
Ďalej ţiadajú preverenie vody z Hlaviny z akého dôvodu netečie voda v časti na to určenej kde
je prístup. Dohodnúť stretnutie s p. Antalom a riešiť tento problém.
Starosta informoval o tom ,ţe pán Štefánik si dal ţiadosť o vydrţanie pozemkov bol súd a bude
znova 15.mája 2014 s obcou Ratnovce. Má prihradený obecný pozemok a aj pozemok
z Pozemkového fondu. Zatiaľ nie je nič rozhodnuté.
Pán Jurčák hovoril, ţe cesta Medzi Váhy je uţ vyštrkovaná a ďakuje za to, ako aj za vypílenú
lipu na cintoríne. Ďalej sa spýtal čo s cigánmi uţ tam je obrovská kopa odpadu. Toto je veľký
problém .... neplatia si za vývoz TKO a dávajú ho tam.. Ďalej rozoberajú rôzne veci a chystajú si
do zberu a čo nejde do zberu ide na túto kopu povedal.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: :Mgr.Andrej Petrík ....................
Štefan Vavro..............................
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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