Zápisnica č.5/2015
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 23.10.2015 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.10.2015
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Roman Vavro,
Milan Boďo, Mgr.Andrej Petrík, Štefan Vavro,
Ďalej boli prítomní: Eva Hromádková, Eva Kútna.
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Milan Boďo, Štefan Tvaroška
Program:
1. Kontrola uznesení.
2.Ing.Milan Štefánik, žiadosť o odpredaj pozemku.
3.Žiadosť Ing. Peter Hašan a MUDr.Ida Hašanová o prevzatie prístupovej cesty
do vlastníctva obce.
4.Informácia o podaní žiadosti na Modernizáciu Verejného osvetlenia v obci.
5.Žiadosť o finančný príspevok na CD – Ratnovské Spievanky v sume 1000,-€.
6.Informácia o vývoze TKO.
7.Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ratnovce
Doplnenie do programu:
8.Žiadosť p. Piovarči a p.Bahník zavedenie elektrickej prípojky k stavebným pozemkom.
9.Žiadosť p. Slovák prístupová cesta.
10.Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.
11.Poslanec Martin Homola navrhol kúpu diaprojektoru na premietanie na obecnom
zastupiteľstve.
12.Otvorenie ÚPN dodatok č.2.
13.Žiadosť o poskytnutie, finančného príspevku, kolkárskemu družstvu Ratnovce.
14.Žiadosť p. Milan Štefánik zo dňa 23.10.2015.
Program bol jednohlasne schválený, iba poradie zmenené, žiadosť Spievaniek sa bude
prejednávať ako bod číslo jedna.
Starosta privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1
––––––––––––
Starosta obce prečítal žiadosť o finančný príspevok vo výške 1000,-€ pre spevácky zbor
Ratnovské Spievanky k nahrávke 4 CD –nosiča . Pani Hromádková sa poslancom prihovorila, že
reprezentujú našu obec doma i v zahraničí a preto žiadajú obec o finančný príspevok celá
nahrávka bude stáť 2000,-€.uskutoční sa 07.11.2015.V súčastnosti už vydali 3CD nosiče
a pripravujú 4 vydanie .Spievajú v obci na kultúrnych podujatiach , pohreboch...
Začala diskusia o výške príspevku. Pracovníčka obce vystúpila a povedala, že prioritou obce
v súčastnosti je prístavba Materskej školy. Práve dnes sme sa dozvedeli výšku dotácie na
prístavbu z Ministerstva školstva. Obec požadovala 94 500€ a dostala 15 000€ z týchto dôvodov
by sme sa mali správať úsporne, aby sa obec nemusela zadlžiť. Do diskusie sa prihlásil Martin
Homola ktorý navrhol výšku 700,-€ , druhá v poradí sa prihlásila p. Balleková z dôvodu šetrenia
navrhla príspevok 500,-€. Starosta dal o prvom príspevku hlasovať :
U z n e s e n i e č. 32/2015 z prítomných poslancov sa hlasovalo takto :
za sumu 700,- boli poslanci Martin Homola, A. Petrík, Š. Tvaroška a Š.Vavro
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proti boli I. Balleková, M.Boďo a R.Vavro.
Poslanci schvaľujú Spievankám príspevok na nahrávku 4CD-nosiča v sume 700,-€. Táto suma je
prísne zúčtovateľná a Spievanky ju musia podľa VZN č.3/2007 obce zúčtovať do 15.12.2015.
K bodu č.2- kontrola uznesení
_____________________________
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z OZ z 26.08.2015 sa postupne plnia.
K bodu č.3
________________
Starosta obce povedal poslancom, že žiadosť pána Ing.Milana Štefánika dostali domov
v materiáloch na OZ. Začala diskusia k žiadosti o odpredaj pozemku .Poslanec Š. Vavro
povedal, že bol za p. Štefánikom so starostom M. Adamčom keď obec robila rekonštrukciu
chodníkov zo zámkovej dlažby na Piešťanskej ulici, nesúhlasil s ňou. Starosta obce ešte prečítal
list ktorý obec dostala z Okresného úradu Trnava odbor opravných prostriedkov ,kde nám vecné
bremeno na chodník zrušuje a vec vracia tomuto správnemu orgánu na nové prejednanie
a rozhodnutie. Poslanci sa zhodli, že obec platí právnika treba sa obrátiť s listom na JUDr.
Urbana . Poslanec Boďo povedal, že zároveň obec prostredníctvom svojho právnika by sa mala
obrátiť na JUDr. Jankecha z Trebatíc, s ktorým obec konzultovala toto bremeno o vysvetlenie.
Ďalej poslanci nesúhlasia s tým, aby obec odkúpila chodník pre peších od pána M.Štefánika
a manželky za ponúkanú sumu 15€ za 1m2. Asi 110 občanov vlastníkov rekonštruovaných
chodníkov obci odpredalo pozemok za 1Sk/1m2, nechápu ponúkanú cenu p. Štefánika....čo by
nám povedali občania našej obce!
Poslanec Boďo navrhuje zámenu pozemkov na základe listu p. Štefánika č.228 z roku 2009.
Starosta požiada o právnu analýzu a následne zastupiteľstvo k danej žiadosti zaujme záverečné
stanovisko.
K bodu č.4
––––––––Starosta obce povedal poslancom že žiadosť p. Ing. Jozefa Hašana a manželky ste mali
v materiáloch. Ďalej informoval poslancov, že napísal list na Povodie Váhu do Banskej Štiavnice
, tak ako sa rozhodlo na OZ. Cesta patrí do vlastníctva Povodia Váhu . V diskusii poslanci
povedali , že nevedia prečo by mali brať do správy pozemky , ktoré vlastní iný vlastník.
Poslanci sa na záver zhodli, aby si p. Hašan pozemky vysporiadal, obec nemá záujem
vysporiadať cudzie pozemky a ani prevziať do majetku nevysporiadaný majetok. Obec nemá
dostatok finančných prostriedkov na takéto účely vzhľadom na investičné zámery obce
/prístavba Materskej školy, Verejné osvetlenie/.
K bodu č.5
––––––––Starosta obce informoval poslancov o podaní projektu Modernizácia verejného osvetlenia obce
Ratnovce. Podanie sme stihli v termíne do 30.09.2015. Starosta obce informoval poslancov
o usmernení pre žiadateľov v rámci výzvy kód výzvy KaHR-22VS-1501 prioritná os 2, ktorú ste
mali v materiáloch na obecné zastupiteľstvo .
Uznesenie č. 33/2015 – všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú
a, predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR-22VS-1501 na realizáciu
projektu
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Modernizácia verejného osvetlenia obce Ratnovce , ktorý je realizovaný obcou Ratnovce
b/zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
K bodu č.6
___________
Starosta obce informoval poslancov o vývoze TKO v obci. Požiadali sme Márius Pedersen
o vývoz každé dva týždne. Našej žiadosti vyhoveli. Ďalej informoval o výzve pre MAS
v Leopoldove, ktorej sme členom cez ktorú by obec chcela nakúpiť kompostovače. Spoluúčasť
v tomto projekte je 5%, čo by bolo veľmi výhodné.
K bodu č.7
___________
Starosta obce predložil poslancom ukončený“ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Ratnovce“. Oboznámil ich so zámermi obce obdobia:2015-2020 s výhľadom do roku 2022.
U z n e s e n i e č. 34/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú :
I. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ratnovce na roky 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2022 spracovaný v súlade so Zadaním projektu Program rozvoja obce
Ratnovce na roky 2015 – 2020 bez pripomienok s platnosťou od 23.10.2015.
Obecné zastupiteľstvo:
II. ukladá starostovi obce a odborným komisiám OÚ
zabezpečiť realizáciu PHSR obce Ratnovce na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r.2022 v súlade
s Akčným plánom PHSR na rok 2015.
K bodu č.8
______________
Starosta obce prečítal žiadosť p. Jozefa Piovarčiho a p. Luboša Bahníka, ktorí vlastnia pozemky
v lokalite Kapustnice a žiadajú od obce súhlas s vybudovaním elektrickej prípojky a súhlas s
rozkopaním parciel: 2312/1, 2312/2, 2313, 2308/123.
Poslanci diskutovali o žiadosti a na záver skonštatovali, že najskôr si musia žiadatelia dať vytýčiť
hranice, kade chcú rozkopávku realizovať. Obecná poľná cesta, ktorá okolo ich pozemkov vedie
nie je totiž vytýčená kolíkmi. Táto cesta bola zameraná v minulosti Ing. Horňákom a Ing.
Jančičkom treba sa na nich obrátiť a spolupracovať s nimi. Vytýčenie si musia obstarať na
vlastné náklady.
K bodu č.9
___________
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pána Jozefa Slováka, ktorý nás požiadal o pomoc
aby sme upozornili občanov na parkovanie áut starej časti obce ,že bude realizovať úpravu starej
cesty „Pustín“ vedľa č. domov 61 a 62,po obci budú chodiť mechanizmy, ktoré túto úpravu budú
realizovať. Obec chce umožniť prístup na obrábanie poľnohospodárskej pôdy.
K bodu č.10
___________
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Starosta obce predložil poslancom informáciu o realizovaní rozpočtov obcí. Obec do 2000
obyvateľov rozhodne o neuplatňovaní programu obce podľa účinnosti zákona od 14.12.2013.
Obec má od tohto dátumu schválené neuplatňovanie programového rozpočtu do roku 2015.
U z n e s e n i e č. 35/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2016, 2017, 2018 bez programovej štruktúry.
K bodu č.11
___________
Poslanec Martin Homola navrhol kúpu diaprojektoru na premietanie na obecnom zastupiteľstve.
Oboznámil poslancov so svojím návrhom. Zakúpenie by nebolo drahé dá sa kúpiť už okolo
330,-€. Bolo by potom jednoduché si pozrieť kde sú parcely, pozrieť aktuálne mapy
v katastrálnom území obce . Mohlo by sa to premietať aj pre celé zastupiteľstvo.
Poslanci diskutovali o tomto návrhu... obec nemá notebook ale má vedľa v kancelárii starostu
nový funkčný kvalitný PC/kúpa rok 2015/ kde sa mapy, pozemky dajú bez problémov pozrieť.
To nie je iba výdavok na diaprojektor, treba ďalší PC, plátno... Je nás 7 tak je to na zváženie,
Iné je keď sa na školeniach premieta celé školenie kde je účastníkov 100-150. Poslanec Š. Vavro
povedal, že to sa musí zvážiť . Poslanec Š. Tvaroška povedal, že momentálne obec šetrí a nie je
tento výdavok v rozpočte. Ďalej pán Homola predseda stavebnej komisie priniesol list /odpoveď
na jeho žiadosť/ zo Spoločného stavebného úradu, ktorý obsahuje chyby upozornil na ne.
Starosta obce mu povedal, že list vráti p. Ing. Magulovi na prepracovanie.

K bodu č.12
___________
Otvorenie ÚPN dodatok č.2.Starosta obce informoval poslancov o návrhu , ktorý žiada
spoločnosť SPA INVEST spol. s.r.o Žilinská 6, Piešťany . Vzhľadom na závažnosť otvorenia
nového dodatku UPN obce Ratnovce sa poslanci rozhodli, že najskôr sa podrobne zoznámia
s dodatkom UPN obce Ratnovce č.1.
Požiadali starostu obce , aby im sprostredkoval stretnutie na obecnom úrade s Ing. Milanom
Magulom vedúcim Spoločného stavebného úradu , ktorý im tento UPN vysvetlí a prekonzultujú
si s nim danú problematiku.
K bodu č.13
__________
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku kolkárskemu družstvu Ratnovce prečítal starosta.
Táto žiadosť prišla dnes. V žiadosti žiadajú 500,-€ na štartovné a nákup oblečenia.
Poslanec Štefan Vavro sa prihlásil do diskusie ,že treba ich podporiť a dať im 500,-€.
Poslanec M. Homola navrhol 360,-€ , čo žiadajú na štartovné. Pri hlasovaní neprešiel ani návrh p.
Vavru ani p. Homolu . Do tretice sa prihlásil M.Boďo a ten navrhol 400,-€.
U z n e s e n i e č. 36/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú finančný
príspevok vo výške 400,-€. Táto suma je prísne zúčtovateľná a musia ju žiadatelia podľa VZN
č.3/2007 obce zúčtovať do 15.12.2015.
K bodu č.14
__________
Starosta obce prečítal list od pána Ing. Milana Štefánika , ktorý adresoval obci dňa 23.10.2015.

5

Poslanci sa zhodli, že tento list treba postúpiť právnikovi, ktorého obec má JUDr.Jozefovi
Urbanovi na riešenie.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: :

Milan Boďo,

...........................

Štefan Tvaroška.............................
Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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