Zápisnica č.4/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 16.09.2013 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2013
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová ,
Milan Boďo, Mgr.Andrej Petrík, Štefan Vavro
Neprítomný: Bc.Richard Burzala ,
Overovatelia: Štefan Tvaroška
Štefan Vavro
Program:
1.Kontrola uznesení.
2. Informácia - dodatok č.1 ÚPN obce Ratnovce .
3.Ţiadosť o výmenu okien v bare BIPA – Bílik Pavol.
4. Ţiadosť o predlţenie prenájmu baru BIPA na rok 2014.
5.Október mesiac úcty k starším...
6.Hospodárenie obce za 2.štvrťrok roku 2013
7.Rôzne.
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 minulého OZ sa splnili.
K bodu č.2
___________
Starosta obce informoval poslancov o dodatku č.1 ÚPN obce Ratnovce. Spracovateľka
Územného plánu Ing. Arch. Dudášová zapracovala do návrhu všetky poţadované zmeny, ktoré
sme poţadovali. Obvodný úrad Ţivotného prostredia v Piešťanoch vyzval asi 20 účastníkov
tohto konania .Dňa 03.09.2013 sme dostali vyjadrenie ,ţe strategický dokument „Územný plán
obce Ratnovce- Zmeny a doplnky č.1/2013,ktorý je územnoplánovacou dokumentáciou
v zmysle §5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene
a doplnení zák. č.50/1976 §30a §31 /stavebný zákon/
sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa dohody 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 ,usadlosti aj v časťi na Svrbice.
Tento pripravený návrh Ing. Dudášová spracuje do čistopisu a zverejnil sa na tabuli oznamov .
Starosta obce informoval, ţe k dodatku ÚPN bola vznesená iba jedna pripomienka , ktorú podal
Milan Štefánik. Starosta povedal, ţe uţ o týchto pripomienkach hovoril s Ing. arch. Dudášovou.
Čo bude moţné z jeho návrhu akceptovať doplní sa tam.
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K bodu č.3
––––––––Starosta obce povedal, ţe poslanci dostali spolu s pozvánkou na OZ aj pracovné materiály.
Ţiadosť p. Pavla Bílika č.317 o výmenu okien na Bare BIPA mali ste tieţ.
Vyzval poslancov, aby sa k tejto ţiadosti vyjadrili.
Poslanec p. Tvaroška povedal, ţe by sa mal p. Bílik starať aj o komín má bar v prenájme a komín
treba opraviť, aby okolo neho nezatekalo. Komín je studený a mal by byť aspoň 1meter nad
strechou budovy. Poslanci doporučili, aby obec odpovedala na ţiadosť listom kde uvedie túto
skutočnosť a zároveň oznámi, ţe výmena okien sa uskutoční aţ ked budú na to rozpočtované
finančné prostriedky .
Poslanec Boďo povedal, ţe najskôr by sa mala opraviť a zatepliť strecha fatrafol + nobasil...
a toto tieţ bude moţné aţ keď sa tieto práce budú rozpočtovať v roku 2014.Tieto práce sa budú
musieť rozdeliť na etapy...Ing. Marta Lančaričová povedala, ţe predsa šetríme ešte na chodník na
Piešťanskej ulici, a nie je moţné urobiť všetko naraz na to nemáme peniaze.
Poslanec Boďo navrhol, aby sa natrela strecha na štadione OFK na budove. Treba to urobiť ešte
do zimy. Starosta povedal, ţe ako prestane pršať sa to bude natierať.
K bodu č.4
––––––––Starosta obce informoval poslancov o druhej ţiadosti p. Bílika na prenájom Baru na ihrisku.
Tu poslanci zhodne odpovedali, ţe táto ţiadosť sa bude prejednávať aţ ku koncu roka.
Opakovane sa zaradí do programu.
K bodu č.5
___________
Október mesiac úcty k starším. Starosta sa spýtal na návrhy poslancov, čo navrhujú pre
dôchodcov. Poslanci sa jednotne zhodli, ţe balíčky v decembri sú dobré a treba to zachovať aj
v tomto roku.
Starosta informoval poslancov, ţe obecný úrad navštívil minulý týţdeň otec tenistky Magdy
Rybárikovej. Povedal, ţe Magda nezabudla, ţe obec jej keď to najviac potrebovala dala 2x 20000
korún finančný dar . Chce ona teraz obci dať tieţ príspevok 2000,-€ na nejaký účel , akciu pre
občanov tejto obce. Po rozhovore sme sa zhodli, ţe obec tento dar prijme a zabezpečí z týchto
peňazí v Kultúrnom dome takú tradičnú dedinskú zabíjačku pred Vianocami za účasti Magdy
Rybárikovej pre obyvateľov našej obce. Poslanci navrhli, aby bol poriadok pri tejto akcii kaţdá
rodina ktorá má trvalý pobyt v našej obci by dostala 2 lístky na jedlo a občerstvenie zdarma.
Jedinou podmienkou bude , aby obyvatelia dostali lístky, aby mali zaplatené dane a poplatky .
/Toto by sa dohodlo a upresnilo na budúcom obecnom zastupiteľstve a aj termín akcie po dohode
s Magdou Rybárikovou /.
K bodu č.6
___________
Pracovníčka obce predloţila a prečítala hospodárenie obce za 2.štvrťrok 2013.
Zápis kontrolórky obce o hospodárení ste všetci mali v pracovnom materiály k zastupiteľstvu,
povedala. Postupne sa prebrali príjmy a výdavky obce.
U z n e s e n i e č. 11/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 2 štvrťrok 2013 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .
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Poslanci obce pri kontrole hospodárenia diskutovali o jednotlivých poloţkách. Zaujímalo ich aký
máme počet detí v našej Základnej škole. Od 01.09.2013 v novom školskom roku máme
v ročníku 1.-4. spolu 5 ţiakov. V dvoch špeciálnych triedach spolu 10 ţiakov.
Na škole je teda spolu 15 ţiakov v školskom roku 2013/2014. Výučbu zabezpečujú tri pani
učiteľky, pán farár vyučuje náboţenstvo a ešte je tam pani školníčka . Títo zamestnanci sú
platení so zdrojov, ktoré nám poskytuje Obvodný úrad Trnava. Finančné prostriedky po zníţení
počtu učiteľov z 5 na 3 boli v minulom školskom roku dostačujúce. V tomto roku v súčastnosti
prebieha Eduzber teda údaje o počte ţiakov a finančné prostriedky nám budú zníţené. Poslanci
trvajú na tom aby boli informovaní o novom príspevku z Obvodného úradu. Pracovníčka obce
odpovedala, ţe akonáhle dostane úpravu mesačného príspevku a úpravu rozpočtu bude
poslancov informovať o finančných prostriedkoch na základnej škole.
Príspevok na stravu dôchodcom máme uţ prekročený povedala pracovníčka obce. Rozpočtovali
sme 500,-€ a vyčerpali sme 1 025,24€. Dôchodcovia si kupujú stravenky za 1 obed /2,-€.
Skutočná cena obedu je 2,66€ . Obec denne pripláca na stravu a zabezpečuje a platí zo zdrojov
obce celú réţiu na stravu to znamená ţe elektrinu, vodu plyn údrţbu a pracovnú silu čo vydáva
obedy. Tu sa poslanci zhodli, ţe je pravdou, ţe je to nespravodlivé voči ostatným dôchodcom,
pretoţe stravujúci dôchodci dostávajú ročne od obce viac ako 100,-€ na osobu príspevok. Takto
je to uţ neudrţateľné a dali jednotný návrh na zvýšenie ceny o 0,30€. V súčastnosti sa stravuje
11 a niekedy aj 13 dôchodcov.
U z n e s e n i e č. 12/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zvýšenie ceny
stravného lístka na 1 obed na 2,30€ od 01.10.2013.
K bodu rôzne
___________
Poslanec Boďo sa spýtal, kedy obec odkvapovú rúru odpojí aby sa daţdová voda zbytočne
nečistila pretoţe ide jej napojenie do našej čističky. Starosta povedal, ţe sa pôjde na to pozrieť .
Ďalej predloţil list na Obecné zastupiteľstvo, ktoré mu doručil pán Štefánik.
Tento list prečítala poslancom pracovníčka obecného úradu. Zároveň predloţila poslancom list,
ktorý obec poslala p. Štefánikovi, ktorí nám pravidelne píše e-mal a poţaduje stále nové
informácie na základe zákona č.211/2000Z.z z obecného úradu. V minulom mesiaci sme mu
posielali všetky faktúry, ktoré sme zaplatili geodetickej kancelárii Ing.Horňák a Ing. Jančiček od
roku 2008 aţ doteraz. Uvedené faktúry pán Štefánik v jeho liste spomína. Starosta obce povedal,
ţe uţ sa nenechá uráţať pánom Štefánikom. Pán Štefánik neoprávnene uţíva obecnú parcelu
ktorú má prihradenú k svojmu pozemku a hľadá stále spôsob ako ma osočovať. Uţíva pozemok,
ktorý má obec v nájme od Pozemkového fondu . Nehľadá spôsob ako toto napraviť, ale hľadá
stále iné dôvody.....Pán Štefánik spomína pozemky ale nikde nespomína , ţe vlastníci parciel
v k.ú. Banka dali pod cestu do majetku obce Ratnovce 2900m2 za 1 euro. Mali sme a aj máme
záujem aby sa konečne tento stavebný obvod otvoril povedal starosta, veď sa to vybavuje od roku
1996. Pravdou je ţe to mohlo byť uţ dávno hotové nebyť občanov, ktorý sa na tejto ulici nevedeli
dohodnúť. Pán Štefánik má problém aj s chodníkom , ktorý je vybudovaný ešte v rokoch 80-tich
a nebol majetko- právne vysporiadaný , obec chodníky nevlastnila. V roku 2009 chcela získať
peniaze na obnovu chodníkov z eurofondou a podmienkou bolo vlastníctvo týchto chodníkov ,
kedţe sa p. Štefánik rozhodol nepredať túto časť chodníka pred svojim domom obec mu tam
zriadila vecné bremeno. Viac ako 100 vlastníkov predalo obci za 1.-Sk/1m2, ţiaľ našli sa aj takí
obyvatelia, ktorí tento zámer obce nepodporili a zamedzili tomu, aby obec mohla čerpať
eurofondy.
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Poslanec Boďo sa spýtal na odtok vody s uličky to čerpadlo, ktoré tam je má novú hadicu
zakopanú v zemi kedy sa toto prepojí aby po búrke nestála voda v tejto lokalite. Starosta povedal,
ţe zavolá Petra Balleka , aby tam dal redukciu a celé to prepojil.
Poslanci hovorili o tom, ţe treba oplotiť cintorín a uzavrieť bránu lebo tam chodí lesná zver.
Starosta obce vyzval pána Tvarošku aby sa tam išli spolu pozrieť a opraviť tie brány. Ak bude
treba kúpime pletivo a celý cintorín uzavrieme.
Poslanec Boďo sa spýtal, ako bude obec postupovať, keď p. Hromádka starosta obce Svrbice si
ešte nepresťahoval tak ako mal v máji 2013 chov psov do miesta svojho trvalého bydliska do
Svrbíc. Viete si páni poslanci predstaviť teraz v tých horúčavách ten zápach z toho mnoţstva
psov?
My musíme mať stále zatvorené okná....stále je tam štekot! Dňa 30.08.2012 sa na komisii riešil
tento problém, zatiaľ sa nič nevyriešilo, termín sa nedodrţal.
Starosta obce povedal, ţe pozval k Hromádkovi štátneho veterinárneho lekára , ktorý povedal, ţe
po zrušení chovnej stanice je problém s takýmito občanmi . Veterinárny lekár skonštatoval ,ţe to
tam má čisté a on nemá spôsob ako chov psov obmedziť. Pán Boďo povedal, ţe bude sa musieť
niečo najsť iný spôsob toto uţ nie je moţné, či hygiena alebo iné niečo... !
Poslanec Boďo navrhol , aby sa zrušili v obci výherné automaty v bare a pohostinstve a aby sa
do budúceho zasadnutia pripravili k tomu podklady. Bolo by dobré aby obec v roku 2014 uţ
nemala výherné automaty v obci.
Poslanci argumentovali...čo s novým chodníkom treba ho opraviť , to čo sa prevalilo...Starosta
telefonicky sa spojil s p. Mikulom ešte v auguste , ktorý prisľúbil, ţe opravu urobí a závady
odstráni. Osobne p. Mikula starší navštívil obec a s p. Vavrom prešli celý chodník. Zaviazal sa
,ţe všetky nedostatky odstráni. Ak nesplní sľub treba ho emailom opakovane vyzvať
skonštatovali poslanci.
Starosta obce informoval poslancov o moţnosti výstavby kanalizácie v našej obci. Bol som na
jednom rokovaní kde sme jednali o výzvach na čerpanie eurofondov Firma Consulting &
Education Partners , s,r.o , Bratislava sa nám ponúkla spracovať ţiadost na podanie projektu na
kanalizáciu obce. V týchto projektoch je spoluúčasť obce 5%.Obec má projektovú dokumentáciu
ktorú treba ale znova naceniť , povedal starosta obce. Za spracovanie ţiadosti firma si fakturuje
750,-€. S výstavbou kanalizácie treba začať a robiť všetko preto , aby sa to v našej obci podarilo
vybudovať povedali všetci poslanci.
Ďalej starosta obce povedal, ţe ho niektorí občania obce ţiadali, či by sa nedalo niečo urobiť so
zníţením rýchlosti alebo umiestniť tam merač rýchlosti. Poslanci skonštatovali, ţe je cez obec
určená zákonom rýchlosť, ţiaľ sú stále vodiči čo túto rýchlosť nedodrţiavajú a nainštalovať
merač rýchlosti nič nerieši. Bol by to iba výdavok obce.
Ďalej poslanci hovorili o lipe na cintoríne. Bolo by ju treba vypíliť. Cintorín je vo vlastníctve
Rímsko-katolíckeho úradu Sokolovce a treba sa na vypílenie spýtať pána farára. Povedal, ţe sa
dohodne s ním a spýta sa na to.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: :Štefan Tvaroška ....................
Štefan Vavro............................
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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