Zápisnica č.6/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 21.11.2011 o 16,30 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2011
o 16,30 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška
Milan Boďo , Bc.Andrej Petrík, Vavro Štefan, Bc.Richard Burzala
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ .
Overovatelia: Boďo Milan
Vavro Štefan
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Úprava rozpočtu roku 2011./presuny v poloţkách kde je rozpočet prekročený/
3.Ţiadosť Jaroslav Kusý úprava prístupovej cesty a zavedenie VO osvetlenia.
4.Ţiadosť Ing.Andrej Gubala otvorenie UPN obce Ratnovce.
5.Posedenie s dôchodcami ./ balíček pre dôchodcu?/
6.Návrh VZN č.1/2012.
7. Návrh rozpočtu na roky :2012,2013,2014.
8. Hospodárenie obce za 3.štvrťrok 2011.
9.Úprava nájomnej zmluvy pre Slovak Telecom.a.s prenájom v budove ATÚ
10.Rôzne.

Starosta vyzval poslancov či chce niekto doplniť do programu niečo a ja chcem na záver
doplniť program o bod diskusia.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.1
––––––––Starosta povedal, ţe uznesenia č.13 sa plní. informoval o odpredaji pozemkov z obecnej parcely
na Bacchus Vile parc. 1820/1, 1820/2, 1820/3,1820/4, 1820/5 a 1820/6. O odkúpenie majú
záujem občania ktorí ich uţívajú , ale sú tam aj nájomné zmluvy a uţívateľia.
Na zaklade informácie, ktorú mám od geodetov uţ vieme vyzvať vlastníkov aj uţivateľov na
odpredaj. Ešte je potrebné zistiť vlastníkov vedľa prístupovej cesty p. Ragana, aby sme
neodpredali pozemky tak aby sme tým niektorým vlastníkom nezamedzili prístup toto si ešte
musíme overiť.
Geodeti nám zamerali prístupovú cestu aj k lokalite Kapustnice a v štádiu riešenia je Agentúra
Themis. s.r.o ktorej som napísal list ,p. Bušová má záujem o dohodu. Ďalej je dohoda aj
s rodinami p. Ţambovej a Štetkovej.

.
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K bodu č.2
––––––––Pracovníčka obce informovala poslancov o úpravách – presunoch jednotlivých poloţiek
v rozpočte obce na rok 2011.
úprava na rozpočtu
Príjmy z výnosu dane z DÚ .....................................................................164.000,-€
Výdavky:/úprava rozpočtu/:
Elektrina Verejné osvetlenie .......................................................................10.200,-€
Stravné zamestnancom /Aktivačný pracovníci/............................................2.800,-€
Energie OcÚ, Odvodňovací kanal pri Kriţi, a pred číslom domu 249..........3.500,-€
Oprava VO a MR...........................................................................................2.100,-€
Údrţba a opravy počítačov , oprava kopírky...................................................800,-€
Poštové a telekomunikačné sluţby................................................................2..800,-€
Elektrina Kultúrny dom.................................................................................2.400,-€
Vývoz TKO a uloţenie na skládku..............................................................27.000,-€
Spoločný Stavebný úrad................................................................................2.900,-€
Oprava a údrţba v KD...................................................................................1.100,-€
Kosenie v obci /benzín , švihel/........................................................................600,-€
Poslanci pri návrhu úpravy rozpočtu diskutovali a ţiadali opatrenia na mobil zníţenie paušálu ak
ho starosta celý nevyuţíva mesačne. Starosta povedal ţe pôjde si to upraviť do predajne
ORANGE .Navrhli úsporu v doručovaní poštových zásielok čo sa dá doručovať občanom osobne
ak treba nech starosta volá sluţobným mobilom.Hľadali moţnosti úspor v VO, ale z dôvodu
bezpečnosti je potrebné zabezpečiť osvetlenie v obci.
Navrhli aby sa rozšíril Miestny rozhlas do nových obvodov. Treba zistiť ponuky od firiem, ktoré
sa zaoberajú výstavbou nových MR.
Vývoz TKO starosta povedal, ţe občania budú musieť viacej kompostovať a odpady triediť aby
sme nezvyšovali stále výdavky na vývoz a uloţenie TKO.
Uznesenie č.18/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú úpravu rozpočtu bez
výhrad.
K bodu č.3
–––––––––
Starosta obce prečítal ţiadosť p. Jaroslava Kusého o úpravu cesty a vybudovanie VO.
Pani poslankyňa Sigetová povedala, ţe vyštrkovanie cesty nie je na hraniciach cesty zasahuje do
súkromných pozemkov. Poslanec p. Vavro povedal, ţe obec prijala uznesenie ţe musí byť cesta
vysporiadaná s vlastníkmi z ľavej strany vytýčené hranice , odstránený plot z pravej strany,
stavba a bude štúdia nového stavebného obvodu sa postupne budú realizovať inţinierske siete
komplexne .
K bodu č.4.
––––––––Starosta obce prečítal ţiadosť INg. Andreja Gubalu na otvorenie ÚPN.Starosta obce povedal, ţe
obec má schválený UPN v roku 2008. Máme určených 14 lokalit s moţnosťou budúcej výstavby.
Obec nemá voľné finančné prostriedky .
Uznesenie č.19/2011 všetci prítomní poslanci skonštatovali, ţe obec nemá v súčastnosti
rozpočtované financie na otvorenie UPN . Starosta obce sa poinformuje u Ing. Dudášovej ako je
to s otváraním a doplňaným UPN v obci.
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K bodu č.5
____________
Starosta obce informoval poslancov o posedení s dôchodcami alebo im dať všetkým rovnako
balíček. Starosta povedal, ţe v rámci úsporných opatrení nemusí sa vykurovať, podávať
občerstvenie / tí starší neprídu zvyčajne polovica pozvaných chýba sú podľa mňa balíčky sú
spravodlivé dostane ich kaţdý. Poslanci po diskusii prijali:.
U z n e s e n i e č.20/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú pre dôchodcov
balíčky. Vek dôchodcov , ktorí dostanú balíček bude : ţeny od 60 rokov a muţi od 62.hodnota
balíčka 4,-€ .
K bodu č.6
___________
Starosta obce povedal poslancom, ţe návrh Všeobecného záväzného nariadenia na rok 2012
dostali ako pracovný material a mohli si rozmyslieť návrhy pripomienky na diskusiu.
Osobne si myslí, ţe je veľmi ťaţká doba aj pre občanov a upravovať by asi bolo treba iba TKO
tam obec veľmi dopláca. S jeho názorom sa stotoţnili všetci poslanci . Návrh VZN č.1/2012 bude
sprístupnený na tabuli oznamov. Schválenie VZN bude aţ po 15 dňoch od vyvesenia.
K bodu č.7
___________
Návrh rozpočtu obce na roky 2012,2013 a 2014 .Aj tento materiál dostali poslanci domov.
Poslanci diskutovali o tom, ţe sme nedali do návrhu kapitálové výdavky. Pracovníčka OcÚ im
vysvetlila, ţe ešte nie je schválený rozpočet SR a obec veľmi ľahko ak má finančné prostriedky
urobí úpravu rozpočtu v roku 2012. A toto je tieţ iba návrh ktorý môţeme ešte upravovať.
Poslanec Boďo ţiadal doplniť do rozpočtu projekty na ALVEK / výťah na cintorín/
Uznesenie č.21 z prítomných 7 poslancov za tento návrh bol 1 a 6 poslancov sa zdrţalo
hlasovania . Poţadovaná čiastka 660 eur nebude v rozpočte. Návrh rozpočtu bude zverejnený aj
na stránke obce aj na tabuli oznamov.
K bodu č.8
___________
Zápis kontrolórky obce poslanci dostali ako pracovný materiál domov.
U z n e s e n i e č. 22/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 3. štvrťrok 2011 bez výhrad, berú na vedomie hospodárenie obce roku 2011.
K bodu č.9
Prenájom ATU v budove Obecného úradu. Poslanci dostali dodatok nájomnej zmluvy so Slovak
Telecom tieţ ako pracovný material.
Vzhľadom na to ţe obec neupravovala prenájom uţ 6 rokov a musíme platiť daň z prenájmu sa
rozhodli prijať zvýšenie prenájmu od 01.01.2012 na 2000,- eur „slovom dvetisíc eur“ .
U z n e s e n i e č. 23/2011 z prítomních poslancov bolo za schvalenie zvýšenie ročného
prenájmu ATU v budove OcÚ 6 poslancov .Jeden poslanec sa zdrţal hlasovania .Návrh na
zvýšenie bol schválený a od 01.01.2012 na 2000,- eur „slovom dvetisíc eur“ Štvrťročný
prenájom bude:500,-Eur..
Obec vypracuje dodatok č.6 a pošle doporučene Slovak Telekomu.
K bodu rôzne:
–––––––––––
Starosta obce informoval poslancov o oprave sôch v obci. Opravená bola socha Sv. Kríţ na
cintoríne, Sv. Kríţ pred p. Šellerom, Svätý Vendelín a Svätá Trojica. Celá oprava nás stála
1000,-€. Niektorý poslanci aj osobne hovorili s reštaurátorom p. Salejom z Hlohovca.
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Starosta povedal, ţe je potrebné aby sa obec starala o zachovanie sôch pre budúce generácie.
Starosta obce prečítal ţiadosť o prenájom baru Čajka na tri roky. Poslanci s týmto návrhom
nesúhlasili. Rozhodli sa pre ročný prenájom. Ďalej argumentovali, ţe sú poškodené dvere na WC.
Starosta povedal, ţe ak sú tak si ich dá pani Kramarovičová na vlastné náklady opraviť.
U z n e s e n i e č.24/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ročný prenájom
Baru Čajka za podmienok ako v roku 2011.
Ďalej sa poslanci spýtali ako je to s Urbárskym majetkom . Starosta informoval, ţe uţ je
vyhlásené pojednávanie na 12.12.2011 a sa ho zúčastníme predvolaný predseda Urbariátu p. Ing.
Valovič a p. Bednárová. Starosta povedal, ţe chce aby sa aj niektorí poslanci zúčastnili na súde
,tí ktorí sa osobne stretli s JUDr. Krškom.
Občan Milan Jurčák sa spýtal, ţe či obec plánuje na cintoríne vypíliť lipu. Bol tam a lipa sa
rozrastá a poškodzuje okolité pomníky.
Starosta obce povedal, ţe lipa je na cirkevnom pozemku a musíme sa spýtať na Farskom úrade p.
farára či sa môţe vypíliť .Miestny cintorín je majetkom cirkvi a je iba v správe obce.
Starosta obce povedal, ţe na základe odmeňovacieho poriadku poslancom treba vyplatiť ročné
odmeny. Podľa tohto poriadku sa im vypláca odmena za všetky zasadnutia OZ aţ na konci roka.
Odmena za jedno zasadnutie je 30,- eur a sa môţe zvýšiť aţ o15x. Poslanci po diskusii prijali
uznesenie. Je kríza a z tohto dôvodu dali si návrh na 10x zvýšenie ročnej odmeny.
U z n e s e n i e č.25/2011všetci prítomní poslanci jednomyseľne si schvaľujú ročné odmeny .
Konečná odmena pre kaţdého poslanca bude počet zasadnutí 7 x 30,-€ = 210€ za zasadnutia
a ročná odmena 300,- € /10x30,-€/.Poslanec ktorý sa nezúčastnil zasadnutia OZ má odmenu
skrátenú .
Diskusia:
Diskusiu otvoril poslanec Boďo, ktorý povedal, ţe bol znova za p. Hovorkom aj s poslancom
Tvaroškom vo Veľkých Kostolanoch ohľadom faktúr a dobropisov za dlaţbu na nový chodník
a dopravu.
Povedal, ţe p. Hovorka im nadával a neslušne sa vyjadroval na ich adresu. Nepovaţuje to ţe má
obec dobropis za vyriešené. Máme napísaný list , ktorý podpísali viacerí poslanci a chceme ho
postúpiť ďalej na vyšetrenie.
Poslanec Vavro povedal, ţe chybu môţe urobiť kaţdý ale dôleţité je ţe sa stala náprava obec má
peniaze na účte. Chybu vo fakturácii si p. Hovorka priznal. Tento istý názor vyjadrila aj
poslankyňa Ing. Lančaričová dôleţité je p. poslanec ţe si všimol chybnú fakturáciu a šťastie
bolo ţe starosta mal podklad objednávku na ktorej mal napísané mnoţstvo a cenu. Chybou je ţe
si to pri preberaní faktúr nevšimol.
Ďalej sa spýtal p. Boďo p. kontrolórky čo na to hovorí ona. Kontrolórka povedala, ţe ona faktúry
aj dobropisy aj objednávku má pred sebou a tieţ si myslí, ţe dôleţité je ţe sa peniaze obci vrátili
Za chybný výpočet vo fakturácii dlaţba a aj dopravy. Ďalej sa poslanec Boďo spýtal, ţe ako je
moţné ţe p. Hovorka im ponúkol dovoz dlaţby zdarma prečo obec platila. Poslanec Vavro
povedal, ţe po skončení sezóny sa dávajú zľavy a sú iné ceny vo všetkom ako na začiatku
sezóny.Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: Boďo Milan
Vavro Štefan
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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