Zápisnica č.1/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 28.02.2011 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.02.2011
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.
Prítomní: Vavro Štefan, Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová
Milan Boďo , Bc.Andrej Petrík, Bc.Richard Burzala, Štefan Tvaroška
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ
Ďalej boli prítomní:
Jozef Paulovič, Emília Paulovičová, Ing. Milan Štefánik a p.Emil Kútny
Overovatelia: Ing. Marta Lančaričová
Bc. Richard Burzala
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Ţiadosť p. Jozef Paulovič č.9
3.Informácia o platbách detí v hmotnej núdzi.
4.Informácia – deň matiek , stavanie mája.
5.Informácia o ţiadosti MF SR.
6.Centrálny krízový fond VÚC.
7.Hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2010
8.Rôzne.
K bodu č.1
––––––––Minulé zasadnutie bolo slávnostné a boli všetky uznesenia splnené.
Starosta vyzval poslancov či chce niekto doplniť do programu niečo,
Ako prvá sa prihlásila p. poslankyňa Sigetová, ktorá ţiadala určiť si plán zasadnutí OZ.
Starosta jej odpovedal, ţe starosta obce zvoláva zasadnutie a vţdy 10 dní pred zasadnutím OZ
poslancom termín oznámi.
Ďalej dala návrh na zvolanie zhromaţdenia občanov na 11.06.2011 o 14,00 hod.
Ďalej navrhla aby finančná komisia zasadala štvrťročne a o výsledku informovala OZ.
p. poslanec Boďo ţiadal doplniť informáciu kto bude realizovať spomaľovacie pruhy / retardéry
/na ceste v Kapustniciach a predloţil aj cenovú ponuku firmy „Kwesto“
Ďalej poţadoval aby stavebná komisia oboznámila poslancov o vydaných stavebných povolenia
a informovala poslancov o výstavbe v obci.
P. poslanec Tvaroška doplní v rôznom svoje dotazy.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.2
––––––––Starosta obce prečítal ţiadosť pána Jozefa Pauloviča a jeho manţelky , ktorí ţiadajú o vyriešenie
susedského sporu , odstránenie pletiva z ich pozemku manţelmi Burzalovými. Na základe

2

Geometrického plánu č.363/2009 zo dňa 03.07.2009 geodetická kancelária Ing. Petra Jančička
vyhotovila tento plán podľa ktorého sa posunuli hranice pozemkov .
Tento stavebný obvod obec rieši uţ mnoho rokov . Vţdy to, čo sa dohodlo na stretnutí následne
o niekoľko dní neplatilo . Vţdy to boli vlastníci v tejto lokalite , ktorí sa nevedeli dlhodobo
dohodnúť na vyriešení hraníc pozemkov. Či tie uţívacie vloţia tak ako sú do katastra alebo sa
dajú právne hranice nakoľko sa v tejto lokalite premeraním zistila odchylka jednotlivých
pozemkov. Odpredajom pozemku p. Jozefa Pilku p. Ing. Robertovi Špendlovi sa toto zmenilo.
On si dal kúpený pozemok zamerať a tým prvý dal do katastra zápis právnych hraníc. Na základe
tohto rozhodnutia si dali jednotliví vlastníci pozemkov vymerať svoje pozemky , ktoré sa
posúvajú novým GP a vznikol tam rozdiel na hraniciach susedov. Obec Ratnovce dala súhlas na
oplotenie pozemku p. Paulovičovi dňa 28.06.2010.
Starosta obce povedal, ţe je za to , aby sa susedia dohodli , pretoţe právny stav je iný ako
uţívací.
Potom sa vyjadril k problému p. Jozef Paulovič, ktorý povedal, ţe s rodinou Burzalovou sa
chcel niekoľko krát dohodnúť 2 x listom ale dohoda do dnešného dňa nie je. Preto ţiada
o pomoc obec. Rodina Burzalová ich slovne úraţala. Starosta obce povedal, ţe mali si napísať
sťaţnosť na OcÚ.
Starosta obce povedal, ţe toto je spor dvoch vlastníkov susedných parciel a tento môţe
rozhodnúť iba súd.
Do diskusie sa prihlásil p. poslanec Burzala , ktorý povedal, ţe jeho rodičia majú GP ešte z roku
1953 a nemajú dôvod akceptovať nový GP, povedal: „ Nech si podajú ţalobu na súd“.
Poslanec p. Petrík povedal, ţe poslanci nemôţu tento stav riešiť na to sú súdy.
Na záver sa dohodli, ţe stavebná komisia pozve obe rodiny na stretnutie. Pán poslanec Burzala
povedal, ţe jeho rodičia na Ocú neprídu.
K bodu č.3
––––––––Pracovníčka obce informovala poslancov o zmene platieb na stravu detí v hmotnej núdzi.
Od 01.01.2011 platí novela zákona podľa ktorej uţ rodičia detí v hmotnej núdzi nemusia si
doplácať na stravu pre svoje deti, ale túto majú úplne zdarma. Jediná podmienka je aby ţiak
musí chodiť do školy. Následne majú aj nárok na školské potreby 2x do roka úplne zdarma.
Pravdou je, ţe ešte stále tieto deti vymeškávajú vyučovanie a neplnia si povinnú školskú
dochádzku .
K bodu č.4
––––––––Starosta obce informoval poslancov o tom ,ţe sa blíţi deň matiek a stavanie mája. Očakáva od
poslancov , predsedov jednotlivých komisíí, ţe prinesú do dvoch týţdňov písomne návrhy ako
túto oslavu pripraviť / program a občerstvenie/.
K bodu č.5
––––––––Starosta obce informoval o zámere , ţe chce podať ţiadosť na Ministerstvo financií SR je tam
výnos na dotácie . Obec by mala záujem rozšíriť sieť miestneho rozhlasu v novovybudovaných
stavebných obvodoch Medzi Váhy a v Kapustniciach. Firma SVH nám predloţila návrh na
kalkuláciu . Po rozhovore s p. poslancom Vavrom , ktorý zhodnotil, ţe ten návrh by robil
problémy keby bol rozhlas napojený na verejné osvetlenie a odporučil dať do zeme samostatný
kabel na MR . Tento nový návrh firma SVH ešte nedoloţila. Termín podania je 31.03.2011 .
Rozpočet MF SR na rok 2011 je 580 894 Eur. Minimálna výška dotácie je 1000 € a max.13 500€

3

K bodu č.6
––––––––Starosta obce informoval poslancov o Centrálnom krízovom fonde pri VÚC- TT. Poslanci tento
materiál dostali domov . Poslanci sa zhodli, že k tomuto bodu programu sa vrátia na
budúcom OZ .
K bodu č.7
––––––––Pracovníčka obce prečítala zápis kontrolórky obce za 4.štvrťrok roku 2010.
Informovala poslancov o príjmoch a výdavkoch obce v roku 2010. Poslanci počas
prerokovávania jednotlivých poloţiek sa pýtali na obsah aj príjmov aj výdavkov.
Na záver oznámila poslancom, ţe hospodárenie obce sa ešte podrobnejšie rozoberie pri
schvaľovaní záverečného účtu obce na rok 2010.
U z n e s e n i e č.1/2011 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú , berú na vedomie
hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2010 bez výhrad.
K bodu č.8
––––––––Starosta obce informoval poslancov o novele zákona o zdaňovaní príjmov obci platného od
01.01.2011. Obec Ratnovce pri schvaľovaní rozpočtu ešte nevedela o tejto novele pretoţe bola
schválená aţ v mesiaci december 2010.Obec Ratnovce počítala v rozpočte s plnou výškou
príjmov . Poslanci po diskusii jednomyseľne prijali toto:
Uznesenie č.2/2011 všetci prítomní poslanci jednomyselne schvaľujú zvýšenie prenájmu
o 20% aj pre bar Čajka aj pre bar BIPA od 01.03.2011.
K bodu rôzne:
Starosta obce informoval poslancov o platbách elektrickej energie, poplatkoch za istič.
Informoval poslancov, ţe by bol rád keby ste sa kompetentný p. Vavro , p. Jozef Kováčik a aj p.
Kútny zapojili do riešenia a určenia správneho ističa pre jednotlivé odberné miesto. Máme
v súčastnosti 13 odberných miest .
Pani Sigetová navrhla aby sa určili pevné sumy za prenájom KD domu smútku a náradie, ktoré
obec vlastní napr. miešačky, zbíjačku....
Starosta povedal, ţe aby komisia predloţila návrh – cenník na OZ.
Starosta informoval o doplnení štábu CO . Do výdajne bola doplnená Ing. Marta Lančaričová,
ako vedúca výdajne, ktorá nahradila bývalú poslankyňu p. Homolovú, ktorá bude členom
výdajne a nahradila p. Martišovú Vierku.
Krízový štáb obce bol prerokovaný a schválený.
Uznesenie č.3/2011 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú krízový štáb obce.
Ďalej starosta obce informoval o liste ktorý aj osobne doručil p. Ing. Arch. Gabrielovi Ilončiakovi
Ktorý navozil na miestnu komunikáciu veľa materiálu starosta mu určil termín odpratania na
svoju parcelu. Termín má na odpratanie do konca tohto týţdňa do /04.03.2011/potom mu obec
udelí pokutu.
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Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s rómskymi občanmi .Prečítal celý zápis zo
stretnutia.
Starosta obce menoval p.Ing. Martu Lančaričovú do rady Materskej školy Ratnovce. Do MŠ
nebol menovaný zástupca obce.
Starosta obce prečítal ţiadosť OFK Ratnovce . OFK Ratnovce ţiada obec, aby z dotácie, ktorú
má OFK od obce platila trénera OFK. Pán Kútny povedal, ţe písomne oznámi obecnému úradu
meno trénera mesiace za ktoré sa mu bude odmena vyplácať. Zároveň poďakoval, ţe minulé
roky keď sa platil hospodár a obec mu robila výplatu. Teraz chcú aby takýmto spôsobom sa
odmeňoval aj tréner.
Poslanci upozornili starostu, ţe pri kríţi osadené zvodidlá uţ nie sú stabilné povolikla tam
zemina a zosypali sa aj bočné steny odtokového kanála. Treba zavolať p. Mezníkovi Správa
ciest Piešťany.
Pán Vavro navrhol, aby obec pokračovala v tomto roku v budovaní chodníka a mohla by sa
urobiť etapa od ihriska ku Kríţu tam je to nebezpečné a chodník by sa urobil zároveň aj pre
cyklistov.
Pán poslanec Tvaroška sa spýtal či má starosta reprezentačný fond . Starosta povedal, ţe má.
Ďalej sa spýtal, či obec čísluje zápisnice. Áno kaţdá zápisnica v novom roku má svoje číslo .
Poslanec Boďo sa spýtal ,ţe ako sa bude budovať elektrina v novom stavebnom obvode. Starosta
povedal, ţe bude to rozdelené na tri etapy. Pýtal sa ho p. Jaroslav Kusý.Pani Sigetová sa hneď
spýtala ,ţe kedy bude cesta okolo p. Jarka Kusého vytýčená pretoţe doteraz sa tam jazdí ,ale
nie po ceste . Starosta povedal, ţe uţ sa na tom pracuje .
Pán Ing. Milan Štefánik sa spýtal, ţe prečo sa ide robiť nový obvod a cesta keď nie je dokončená
Medzi Váhy . Starosta obce povedal, ţe cesta je v vlastníctvom všetkých vlastníkov pozemkov
v tejto lokalite .Ďalej ho zaujímalo prečo obec si dala vyhotoviť Územný plán , kto ho zaplatil.
Na ÚPN obec získala dotáciu od štátu.
Poslancov zaujíma či obec na svojej stránke pracuje a či bude tam vytvorené diskusné fórum.
Áno obec postupne stránku dopĺňa v súlade so zákonom o informáciách tam sú uţ faktúry a bude
sa stránka aktualizovať. Pán Burzala sa spýtal, prečo sú dve stránky.
Obec Ratnovce má iba jednu oficiálnu už zaplatenú stránku www.obec-ratnovce.sk.
Pravdou je ţe nás spoluobčan p. Ing. Štefan Olejník si vytvoril vlastnú svoju stránku
ratnovce.sk , ktorú si sám vedie a aj do nej hlavne do diskusného fóra prispieva.
Obecný úrad nemá nič spoločné s touto stránkou .
Obec Ratnovce mala rozhovor s p. Olejníkom , ale on vlastnil túto stránku skôr .
Starosta obce podohode s poslancami sa rozhodli zvolať budúce OZ na 18.apríla 2011 o 17,00.
Poslanci spolu so starostom obce sa dohodli na termíne verejnej schôdze obyvateľov obce na
10.06.2011 o 18,00 hod.
Poslanci diskutovali o problémoch ktoré spôsobuje rodina Bihariová – novostavba občanom
vlastníkom okolitých nehnuteľností.
Starosta obce povedal, ţe toto uţ rieši exekútor.
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Spomaľovače na ceste v Kapustniciach sú predsa rozpočtované povedal starosta obce . A určite
sa budú montovať ak obec vyberie firmu , ktorá odbornú montáţ vykoná.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.

Overovatelia: Ing. Marta Lančaričová ………………...........
Bc. Richard Burzala

…………………………

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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