Zápisnica č.5/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 25.11.2013 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2013
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
Bc.Richard Burzala ,
Overovatelia: Ing.Marta Lančaričová
Mgr. Daniela Sigetová
Ďalej sa zasadnutia zúčastnili:
a Milan Jurčák, Piešťany

Hiner Luboš a manţ. Zuzana Ratnovce č.181, Pavol Bílik č.317

Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Návrh rozpočtu obce na rok 2014, 2015, 2016
3.Hospodárenie obce za 3.štvrťrok roku 2013.
4.Ţiadosť o prenájom p. Kramarovičová / Bar Čajka/
5. Ţiadosť o predlţenie prenájmu baru BIPA na rok 2014.
6. Ţiadosť o výmenu okien v bare BIPA – Bílik Pavol.
7. Spoločenská akcia – Tradičná dedinská zabíjačka .
8.Rôzne.
Ţiadosť o doplnenie do programu priniesol Milan Boďo a podpísali ho 4 poslanci.
Program bol jednohlasne schválený aj s doplnením bodov .
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- doplnený program
___________________________
Elektrické zvony do kostola. Všetci prítomní poslanci zhodne povedali, ţe náš zvonár je uţ starý
a chorý a uţ niekoľko rokov máme problém kto bude zvoniť. Jedno z riešení by bolo,
nainštalovanie elektrických zvonov . Starosta obce povedal, ţe on určite na to myslel tieţ a uţ sa
len stretne s pánom farárom a porozpráva sa o tom s ním. Poslanec Boďo povedal, ţe montáţ robí
p. Moravčík z Banky. Starosta povedal, ţe môţu ísť za ním spolu a porozprávať sa s pánom
Moravčíkom o moţnosti nainštalovania elektrického zvonenia.
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Ţumpa, smeti – romovia.
Poslanec Boďo sa spýtal, čo s tým bude obec robiť. Ţumpa je pre to mnoţstvo ľudí malá.
Sústavne vyteká po ceste , vývoz smetí...ďalší problém, minulý týţdeň starosta zavolal políciu,
ktorá dohliadala na zber pri vývoze TKO. Vţdy je tam veľa odpadu a niektorí Rómovia nemajú
zaplatené nádoby....
Starosta informoval poslancov, ţe obec poslala všetkým dlţníkom za TKO doporučené listy
s termínom splatnosti 15 dní , potom pošleme druhú výzvu budeme hľadať postup ako peniaze
kaţdý dlţník zaplatí .
Starosta obce povedal, ţe obec pošle výzvu tým občanom ktorých sa ţumpa týka. Zváţi postup.
Poslanci o tom diskutovali.. čo ţivotné prostredie...správa ciest je to štátna cesta.
Prepojenie odtokovej rúry v uličke. Poslanec Boďo trvá na tom aby sa prepojila hadica. Keď prší
stojí tam voda. Poslanec Vavro hovoril, ţe je to zbytočné... je to dobré...keď veľa prší voda stojí
všade. Po diskusii sa poslanci zhodli, aby obec zakúpila nové výkonnejšie čerpadlo, ,ktoré bude
dimenzované na priemer hadice, ktorá je ako náhradná.
U z n e s e n i e č. 13/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie
výkonnejšieho čerpadla a sfunkčnenie druhej hadice , ktorá tam je uţ zakopaná na odtok vody,
počas búrky.
Informácia o ţabovaní chodníka zo zámkovej dlaţby v rámci záručnej doby. Starosta povedal, ţe
p. Mikula opravil pred p. Vavrom č.315 prevalený chodník , ale povedal, ţe to spôsobilo veľké
ťaţké auto čo to prevalilo...to nebola ich chyba. Ďalej povedal, ţe chodník by sa nemal do roka
ţabovať. Starosta povedal, ţe na chodník je záruka tri roky. Boďo povedal, ţe nech celý chodník
si prejde stavebná komisia a následne sa napíše p. Mikulovi firme Ekomstav, Pruské. Obecný
úrad napíše list na odstránenie chýb na chodníku, ktoré stavebná komisia predloţí.
Čo sa týka krstiteľnice v Ratnovciach povedal starosta, ţe sa osobne stretnem s pánom farárom
a porozprávajú sa o tom prečo ju chce previesť do Sokoloviec.
Poslanci argumentovali, ţe treba niečo robiť s lipou na cintoríne, sťaţujú sa aj občania, dvíha
tam hroby ohrozuje pomníky. Aj tento problém bude témou rozhovoru s pánom farárom.
Oplotenie cintorína sa urobilo povedal p. starosta. Bránu nám vyhotovil a opravil p. Tvaroška.
Rína KD –starosta obce vysvetlil poslancom, ţe sa rozprával o postupe ako zrealizovať odtok
z rín aby neišiel do čističky, ale aby čistá voda zo strechy tiekla do trávy. Pán Valovič Anton si
to prezrel a sľúbil, ţe tieto ríny urobí a prepojí tak aby voda do čističky zo strechy KD netiekla .
Vyčistenie zbernej jamy vedľa Petríka a Kováčika. Starosta povedal, ţe si zavolá Jozefa
Gratkeho a pozrú sa na to či tam bude mať prístup s mechanizmom na vyčistenie.
Namontovanie radaru POZOR ,DETI, SPOMAĽ poslanec Boďo priniesol aj vzor a cenovú
ponuku na 4 tabuľe za 1 116,29€ vrátane montáţe. Poslanci po diskusii ,ţe po obci jazdia vodiči
rýchlo a nedodrţujú vyhlášku odporúčajú tieto tabule .Počet sa upresní po dohode s dopravným
inšpektorátom, správou a údrţbou ciest a obvodným úradom pre cestnú dopravu a komunikácie.
U z n e s e n i e č. 14/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie tabúl
s tým ţe sa rozhodne či to budú 4 tabule alebo viac po konzultáciách s políciou.
Návrh rozpočtu obce na roky 2014, 2015 a 2016 . Poslanci dostali tento materiál domov.
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Začala sa diskusia o návrhu. Pracovníčka obce čítala jednotlivé príjmy. Poslancov zaujímalo či
nám vystačia finančné prostriedky na Základnú školu . Pracovníčka obce oznámila, ţe je uţ
úprava rozpočtu a v tomto roku bude rozpočet krátený o 3259,-€. Máme menej ţiakov v triede
1.-4. máme 5 ţiakov . V dvoch špeciálnych triedach máme spolu 8 ţiakov. V špeciálnych
triedach uţ ţiaci znovu nechodia do školy. V roku 2014 teda očakávame niţšie príjmy z dôvodu
počtu ţiakov . Máme tam troch pedagógov, školníčku a úväzok na náboţenstvo. Materiálové
výdavky na chod školy. V roku 2014 bude musieť obec prispieť na chod školy.
Poslanci jednomyseľne povedali, ţe nemá význam drţať školu pre tak malý počet ţiakov.
U z n e s e n i e č. 15/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zrušenie Základnej
školy ročník 1.-4. a dvoch špeciálnych tried z dôvodu nízkeho počtu ţiakov .
Ďalej poslanci povedali ţe v kotolni ZŠ je koks , treba ho predať. Poslanec Tvaroška sa prihlásil,
ţe on si ho kúpi.
U z n e s e n i e č. 16/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú odpredaj koksu p.
Tvaroškovi za 50€ a tieto priestory aj uprace .
Poslankyňa p. Ing. Lančaričová povedala, ţe sa zúčastnila rady Materskej škôlky. Rodičia sami
súhlasia s tým aby školné pre MŠ bolo od 01.01.2014 zvýšené 10,-€ na dieťa.
Pracovníčka obce pripomenula poslancom ,ţe VZN č.1/2013 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach bolo schválené 29.04.2013. Návrh uţ vtedy bol 10,-€ ale
nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Výška školného je 8,30€.
Obec môţe toto VZN č.1/2013 upraviť dodatkom č.1. S týmto návrhom poslanci súhlasili.
U z n e s e n i e č. 17/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zvýšenie školného
v Materskej škole v Ratnovciach na 10,-€ od 01.01.2014.
Poslanci sa zaoberali aj vývozom TKO , zváţili nakoniec aby sa termíny vývozu nemenili
a zostalo letné a zimné obdobie tak ako doteraz.
Pri OFK Ratnovce sa poslanci zastavili pri návrhu rozpočtu. Za obec tam hrajú len dvaja-traja
hráči z našej obce. Obec tento klub dotuje. Nemáme druţstvo ţiakov, nemáme dorast. Poslanec
Boďo argumentoval, ţe klub veľa platí za elektrinu a toto by sa malo rozpočítať aj pre tých
chalanov čo tam chodia cvičiť. Chodí tam lekárka a aj Spievanky. Pani Lančaričová povedala ,ţe
Spievanky tam chodia naozaj málo.
Začala sa diskusia ako najlepšie ušetriť na vykurovaní a elektrine. Padol návrh urobiť tam
plynové kúrenie, /fukáre/ na strechu kolektory so zásobníkom vody na 300 litrov.
Poslanci vyzvali nech sa do budúceho schvaľovania rozpočtu pripraví návrh -kalkulácia na
vybudovanie plynovej prípojky a kúrenie plus ohrev vody na OFK. Finančnú kalkuláciu pripraví
p. Vavro a p. Kútny ..môţu aj iní potrebujeme lacný ohrev vody a teplo . Chceme ušetriť na
elektrine
Po tejto diskusii sa návrh rozpočtu ukončil a bude vyvesený pred OcÚ aj na našej stránke.
Zároveň sa určil termín ďalšieho zasadnutia OZ na štvrtok 12.12.2013 o 17.00hod., kedy sa
bude rozpočet schvaľovať!
K bodu č.3
––––––––Pracovníčka obce predloţila a prečítala hospodárenie obce za 3.štvrťrok 2013.
Zápis kontrolórky obce o hospodárení ste všetci mali v pracovnom materiály k zastupiteľstvu,
povedala. Postupne sa prebrali príjmy a výdavky obce. Oznámila poslancom ako likvidovala
poisťovňa Generali škodu na obecnom majetku, ktorá vznikla pri krádeţi dňa 05.04.2013.
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U z n e s e n i e č. 18/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 3 štvrťrok 2013 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce . Zároveň berú na vedomie
zápis kontrolórky a vyúčtovanie škody po krádeţi na Obecnom úrade , ktoré sú v zápise zo dňa
12.11.2013.
.
K bodu č.4
––––––––Starosta obce povedal, ţe poslanci dostali spolu s pozvánkou na OZ aj pracovné materiály.
Ţiadosť p. Kramarovičovej na bar Čajka . Poslanci diskutovali o jej ţiadosti
U z n e s e n i e č. 19/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú prenájom pre p.
Kramarovičovú BAR Čajka na jeden rok za podmienok ako doteraz do 31.12.2014.
K bodu č.5
___________
Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti p. Bílika na prenájom Baru na ihrisku.
Tu poslanci zhodne odpovedali, ţe súhlasia s prenájmom.
U z n e s e n i e č. 20/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú prenájom baru
BIPA za tých istých podmienok ako doteraz na jeden rok do 31.12.2014
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 .
Na návrh starostu , ţe na budove OFK by sa mali vymeniť uţ všetky okná, ktoré ešte vymenené
neboli, ako aj vonkajšie dvere.
V diskusii k tomuto bodu sa poslanci zhodli, ţe obecný úrad oslovi Ing.Jaroslava Valoviča
Ratnovce č.24, ktorý má firmu na výrobu plastových okien a dverí, aby nám vyhotovil
kalkuláciu na okná a dvere do budúceho zastupiteľstva, aby sa suma mohla dať do rozpočtu na
rok 2014.
Poslanec Burzala pripomenul, ţe treba počítať v rozpočte na budúci rok aj s realizáciou výmeny
chodníka na Piešťanskej ulici.
Starosta zdôraznil, ţe chodník na Piešťanskej ulici sa v roku 2014 bude realizovať. Treba len
urobiť postupnosť krokov , výmena okien na OFK , chodník na Piešťanskej ulici , lávku cez
potok pri moste a ak budú finančné prostriedky , tak by sa na jeseň budúceho roku mohlo
zrealizovať aj vykurovanie a ohrev vody v budove OFK.
Všetko bude záleţať hlavne od výšky dotácií zo štátneho rozpočtu prerozdelenie daní od FO pre
mestá a obce. Obec v ţiadnom prípade nebude brať úver na investičné akcie, zdôraznil starosta.
V roku 2014 by sme mohli mať po ukončený uzavierok zostatok na rezervnom fonde aj
60 000,-€. Verím, ţe ku koncu roka 2014 by to mohlo byť aj 90 000,-€
Poslanci hneď pripomínali, aby sa pri Zmluve o dielo na chodník dala pevná konečná cena aby
sa na toto dal veľký pozor.
Pán Burzala povedal, ţe opakovane pripomienkuje, ţe chodník v kapustniciach padá sa
rozdeľuje treba ho podsypať zeminou!
K bodu č.6
___________
Starosta informoval poslancov, ţe obecný úrad dostal príspevok 2000,-€ na účel , akciu pre
občanov tejto obce od Magdy Rybárikovej. Obec zabezpečí z týchto peňazí v Kultúrnom dome
tradičnú dedinskú zabíjačku pred Vianocami pre obyvateľov našej obce. Poslanci navrhli, aby
bol poriadok pri tejto akcii kaţdá rodina ktorá má trvalý pobyt v našej obci a má zaplatené dane
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a poplatky dostane pozvánku na túto akciu čo bude zároveň aj lístkom na občerstvenie zadarmo.
Teda jedinou podmienkou bude , aby obyvatelia dostali pozvánku, aby mali zaplatené dane
a poplatky .Pozvánka bude na 07.12.2013 o 15,00 hod. Starosta hovoril, ţe uţ má dohodnuté
prasatá a diskutoval o tom ako by celá zabíjačka mala prebiehať. Vyzval poslancov aby prišli
pomôcť.
K bodu rôzne
___________
Starosta povedal, ţe poslanci nemajú počas roka ţiadne odmeny a kedţe sa blíţi konec roka treba
si odmeny odsúhlasiť.
U z n e s e n i e č. 21/2013všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú si ročné odmeny
v tej výške a za tých istých podmienok ako minulý rok, podľa dochádzky a v zmysle
odmeňovacieho poriadku.
Overovatelia: Ing.Marta Lančaričová.................................
Mgr. Daniela Sigetová...................................
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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