Zápisnica č.5/2014
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10.11.2014 o 16,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2014
o 16,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Mgr.Daniela Sigetová , Eva Homolová ,
Milan Boďo, Štefan Vavro, Mgr.Andrej Petrík
Neprítomný: Bc.Richard Burzala
Ďalej boli prítomní: p.Peter Gogol

Overovatelia: Mgr.Andrej Petrík
Milan Boďo
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Schválenie VZN č.1/2014
3.Žiadosť o finančný príspevok - kolkárska liga- družstvo Ratnovce .
4. Návrh rozpočtu na roky 2015,2016,2017.
5. Hospodárenie obce za 3.štvrťrok 2014.
6. Informácia o rekonštrukcii chodníka na Piešťanskej ulici.
7. Žiadosť o prenájom budovy ATÚ v budove OcÚ na roky 2015,2016.
8.Žiadosť o prenájom p. Kramarovičová na rok 2015.
9.Posedenie s dôchodcami....
10.Rôzne.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
Starosta privítal všetkých poslancov a občana p. Gogola na dnešnom zasadnutí OZ.

K bodu č.1- kontrola uznesenia
___________________________
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z OZ z 29.09.2014 sa postupne plnia.

K bodu č.2
––––––––––
Starosta obce povedal, že návrh tohto VZN bol zverejnený a neboli vznesené žiadne
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 25/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.1/2014
s platnosťou od 01.01.2015.
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K bodu č.3
___________
Starosta obce povedal poslancom, že v materiáloch majú žiadosť kolkárskeho družstva na
sponzorský príspevok pre kolkárske družstvo našej obce na rok 2014/2015 v sume 500,-€.
Poslanci nemali výhrady a rozhodli sa toto družstvo finančným príspevkom podporiť s tým, že na
tričkách keď ako uviedli v žiadosti že reprezentujú obec aby mali nápis obce Ratnovce.
U z n e s e n i e č. 26/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú finančný
príspevok na činnosť v roku 2014/2015 v sume:500,-€ s tým, že finančné prostriedky budú
zúčtované na čo boli použité s dokladmi sa predložia na Obecný úrad.
K bodu č.4
––––––––Starosta obce povedal poslancom ,že mali v materiáloch návrh rozpočtu obce na roky
2015,2016,2017 či majú nejaké návrhy. Pracovníčka obce povedala, že v návrhu nie je uvedená
výška v príjmoch použitie rezervného fondu a tiež treba doplniť zámer na použitie rezervného
fondu. Ďalej informovala, že časť rezervného fondu sa už minula zaplatila sa faktúra za nový
chodník a ešte sa bude platiť za časť chodníka cez cestu v Kapustniciach. Ešte nemáme faktúru
ale máme ponuku v sume spolu s DPH:3 856,59€ Poslanci sa zhodli celý zostatok použiť
v budúcom roku na cintorín, OFK a komunikácie.
Príjmy vo výške: 259 176,-€
Kapitálové príjmy/použitie rezervného fondu:32 059,-€
Výdavky vo výške:217 390,-€
Kapitálové výdavky /čerpanie rezervného fondu :32 059,-€
U z n e s e n i e č. 27/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú návrh rozpočtu na
roky:2015,216,2017 tak ako je uvedené.

K bodu č.5
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 3.štvrťrok 2014.
U z n e s e n i e č. 28/2014 poslanci schvaľujú hospodárenie obce za 3 štvrťrok 2014 bez
výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č.6
___________

Informácia o rekonštrukcii chodníka na Piešťanskej ulici. Starosta povedal, že p. Marcel Hiner už chodník
dokončil . Pán Hiner s.r.o Ratnovce č.274 vystavil FA v sume 43 777,80€ táto sa mu už zaplatila.

Bola znížená o časť chodníka, ktorý sa nezrealizoval pred p. Štefánikom.
Ešte zaplatíme za ten chodník v Kapustniciach čo spája oba chodníky už jestvujúce a tam je
suma:3 856,99€. Starosta obce zhodnotil chodník ako veľmi dobrý...a aj za dobrú cenu.

K bodu č.7
___________
Starosta informoval poslancov o predĺžení nájomnej zmluvy Slovak Telekom na dva roky.
Žiadosť ste mali tiež v materiáloch.
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U z n e s e n i e č. 29/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú za súčastných
podmienok prenájmu predĺženie na dva roky do 31.12.2016, tak ako je v dodatku č.1 uvedené.
K bodu č.8
___________
Starosta informoval poslancov žiadostiach na predĺženie nájomnej zmluvy Baru Čajka a Baru
BIPA.
U z n e s e n i e č. 30/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú za sučastných
podmienok prenájmu predĺženie prenájmu oboch Barov na 1 rok do 31.12.2015.
K bodu č.9
___________
Starosta sa spýtal , že aké návrhy majú poslanci s dôchodcami čo sa im dá na Vianoce...po
diskusii sa poslanci zhodli, že najspravodlivejšie sú balíčky. Posedenie ,tam príde len pár ..a ešte
aké je počasie.
U z n e s e n i e č. 31/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie
balíčkov cena okolo 4,-€ , 5,-€.
K bodu rôzne
Pani Sigetová sa spýtala ako je to so zastávkou na Piešťanskej ulici. Ako je možné že tam už nie
je? Starosta povedal, že p. Černok sľúbil, že nám tam urobí novú zastávku a verí že sľub dodrží!
Povedal som mu, že poškodil obecný majetok.
Poslanec Boďo povedal, že mu zavolá a zistí čo sa deje a kedy bude čakáreň stáť!
Ďalej poslanec Vavro sa spýtali, čo robiť s rybármi keď je okolo Váhu toľko neporiadku!
Starosta povedal, že bol osobne niekoľko krát na stretnutí s rybármi v Piešťanoch , zber
odpadkov robia no žiaľ asi len raz ročne...
Starosta povedal, že dá poslancom ročné odmeny pretože za svoju prácu nemajú celý rok nič.
Poslanci sa zhodli, že by mali byť v takej výške ako minulý rok podľa platného odmeňovacieho
poriadku. Poslanec p. Tvaroška vykonával viacero odborných prác pre obec tak ten bude mať
odmenu vyššiu povedal starosta.
U z n e s e n i e č. 32/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ročné odmeny
podľa odmeňovacieho poriadku tak ako boli minulý rok.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Mgr.Andrej Petrík..............................

Milan Boďo.......................................

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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