Zápisnica č.2/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 18.04.2011 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.04.2011
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 a ostatných občanov, ktorí sa zúčastnili
zasadnutia.
Ďalej boli prítomní:
p.Boţena Burzalová, p. Štefánia Kováčová, p. Milan Jurčák
Overovatelia: Štefan Tvaroška
Bc. Andrej Petrík
Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Informácia –budovanie chodníka.
3.Cestné spomaľovače.
4.Informácia – deň matiek a stavanie mája.
5.Centrálny krízový fond VÚC.
6.Rôzne.
K bodu č.1
––––––––Starosta obce informoval poslancov, ţe uznesenia z 18.02.2011 boli všetky splnené.
Starosta vyzval poslancov či chce niekto doplniť do programu niečo, spýtal sa zúčastnených
občanov, tí povedali , ţe sa zapoja aţ po skončení programu OZ.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.2
––––––––Starosta obce informoval poslancov o zámere vybudovať ďalšiu časť nového chodníka v obci.
Obec plánuje realizovať výstavbu chodníka , pokračovať v začatej vymeniť pri betónovom plote
od ihriska aţ po kríţ starý chodník za nový zo zámkovej dlaţby. Obec má s vlastníkmi nájomnú
zmluvu na 99 rokov. Chodník by sa dal rýchlo zrealizovať nie sú tam vstupy do rodinných
domov. Uţ som sa informoval u pána Števíka, ktorý kládol aj náš jestvujúci nový chodník .
S jeho prácou som bol spokojný a firma s ktorou on spolupracuje by nám dala zľavu 15% na
dlaţbu . Hrúbka dlaţby by stačila 4cm.
Máme cez UPSVaR v pracovnom pomere 5 ľudí a títo by pomáhali pri výstavbe. Obec má platné
stavebné povolenie. V máji sa môţe zahájiť výstavba nového chodníka.
Pri tomto chodníku z druhej strany sú zábrany ku kanálu , ktoré sa odtrhajú .
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Pán Mezník bol ešte vo februári vyzvaný ,aby Správa a údrţba ciest TTSK tento nedostatok
odstránila. Do dnešného dňa tak nebolo urobené,vyzveme Správu a údrţbu ciest TTSK písomne
na odstránenie jestvujúceho stavu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Burzala, ktorý povedal, ţe by bolo asi lepšie vybudovať
chodník oproti cigánov. Tam je skutočne ten chodník potrebný. Deti do školy chodia po hlavnej
ceste.
Tento návrh akceptovali všetci, starosta aj poslanci . Starosta povedal, ţe ak obec bude mať
zdroje chodník od ihriska sa môţe realizovať na jeseň alebo na rok. Starosta ďalej povedal, ţe
betón na obrubníky by nám mohol miešať a dodávať Marcel Hiner má na to stroj.
Je potrebné oznámiť Jozefovi Slovákovi o zámere výstavby chodníka .
Ďalej poslanci navrhli aby sa s p. Števíkom dohodla kalkulácia za 1m2 a celkom. Obec tam dá
svojich ľudí a aby on dal písomne cenovú ponuku ktorá aj toto zohľadní. Poslanci chcú aby
s pripravenou ponukou prišiel na stavebnú komisiu , kde by sa dohodli .
U z ne s e n i e č. 4/2011 všetci prítomní poslancí jednomyseľne súhlasia s výstavbou chodníka
a so zámkovou dlaţbou hrúbka 4cm značky semerlock pred cigánmi Schvaľujú aj pozvanie p.
Števíka na stavebnú komisiu ,kde prinesie cenovú ponuku za prácu .
K bodu č.3
––––––––Starosta informoval o ponukách na spomaľovacie pruhy / retardéry /na ceste v Kapustniciach
a predloţil aj cenovú ponuku firmy „Kwesto“. Cenove vychádza jeden 2000,-€ .
Ďalej povedal, ţe tieto spomaľovače by sa dali realizovať aj so zámkovej dlaţby.
Mohli by sme tieţ osloviť firmu: „Cesty - Nitra“.
Začala sa diskusia ,ţe túto cestu vyuţíva aj Hiner s ťaţkými strojmi a asi by bolo najlepšie aby to
urobila firma, ktorá preberie aj za realizáciu retardérov záruku.
U z n e s e n i e č.4/2011 všetci prítomní poslanci jednomyseľne súhlasia s výstavbou
retardérou a s tým ,ţe firma Cesty Nitra to zrealizuje a zároveň poradí kde sa tie dva retardéry
umiestnia, aby najlepšie splnili účel.
.
K bodu č.4
––––––––Starosta informoval ţe sa blíţi stavanie mája bude 29.04.2011 o 18,00. Ţiada poslancov aby sa
zúčastnili. Občerstvenie: víno 20 litrov, tyčinky a minerálka ,dţús a čokoládky pre deti. Čo
vystúpia v programe.
Starosta obce informoval poslancov o tom ,ţe sa blíţi deň matiek bude 15.05.2011 o 15,00 hod
Ţiadne návrhy nedostal od poslancov a tak on objednal na deň matiek ochotnícke divadelné
predstavenie z Modrovej ďalej vystúpia deti z MŠ , ZŠ a Ratnovské spievanky. Občerstvenie : 1
zákusok, káva minerálka a 25 litrov vína. S týmto návrhom všetci súhlasili. Starosta vyzval
poslancov aby sa zúčastnili a pomohli pri obsluhe v tento deň.
K bodu č.5
––––––––Starosta obce informoval poslancov o Centrálnom krízovom fonde pri VÚC- TT. Poslanci tento
materiál dostali domov . Vraciame sa opäť k tomuto materiálu . Po diskusii sa prijalo toto
U z n e s e n i e č.5/2011 všetci prítomní poslanci jednomyseľne nesúhlasia s tým, aby obec
Ratnovce sa zapojila do tohto fondu.
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K bodu rôzne:
Starosta obce informoval poslancov o tom, ţe deti zo Základnej školy si nacvičujú tance a chceli
by sa zúčastniť súťaţe. Povedal, ţe obec ich v tom podporí a ak bude treba aj na cestu prispeje.
Ďalej starosta obce informoval o zbere elektroodpadu v našej obci. Sústredenie musí byť v KD
lebo inak by sa to našimi spoluobčanmi rozkradlo. Vybrali by meď a kov a ostatné by tam
zostalo.
Starosta obce informoval poslancov o umiestnení kontajnerov a zbere tohto odpadu v obci pred
Veľkou nocou. Doteraz dal 14 kontajnerov a moţno ešte dva budú povedal na záver. Vozíme
odpad na skladku do Rakovíc. Obec by sa mala zapojiť ešte do zberu papiera. Handry?
Pneumatiky?
Starosta informoval poslancov o porade na VÚC v TT. Budú sa robiť opravy ale VÚC nemá
peniaze a údrţba sa bude ťaţko realizovať. Novú výstavbu nebude v dohľadnej budúcnosti
moţné realizovať.
Starosta obce dal na zváţenie, ţe či sa neurobí na hody nejaká akcia na ihrisku v spolupráci
s futbalistami. Prosím pánov poslancov aby si to zváţili do budúceho OZ.
Starosta obce prečítal ţiadosti o odpredaj pozemkov z obecnej parcely na Bachus Vile
parc. 1820. O odkúpenie majú záujem títo občania , ktorí doručili na obec aj ţiadosť. Pán
Matuškovič Ján a pán Ing. Jozef Kuţma.. Poslanci si prezreli náčrt uvedenej parcely a zhodne
vyjadrili súhlas s odpredajom za týchto podmienok. Títo občania dlhodobo uţívajú obecný
pozemok a obec z toho nič nemá. Mnohí majú na tejto parcele postavené stavby.
U z n e s e n i e č.6/2011 všetci prítomní poslanci súhlasia s odpredajom uvedenej parcely ako
celku tak, ţe sa vzájomne dohodnú so všetkými zúčastnenými vlastníkmi tak, aby nemali susedia
problém s prístupom na svoju parcelu. Zároveň si uhradia všetky poplatky súvisiace s predajom ,
dajú zhotoviť geometrický plán. Cena za 1m2 bude 15,-€.
Pani Sigetová sa spýtala na úpravu nových chodníkov na cintoríne doplniť tam a vyrovnať terén.
Starosta povedal, ţe sa to urobí.
Pán Tvaroška povedal, ţe by sa mala udrţiavať cesta na cintorín. Bolo by ju treba spevniť. Pán
Boďo zase navrhol spevniť rokliny pri Sulákovi a jeho pozemku. Aby sa zamedzilo vode ked
prídu daţde.
Pán Jurčák povedal, ţe čo by sa stalo ,keby sa nič na role nesialo. Na to zareagovali všetci
poslanci ,ţe sú vďační ţe to p. Slovák obrába a nie je kataster zaburinený.
Poslanec Petrík povedal, ţe by sa mal z vyčistenej parcely na ich hranici plný plot a nahradiť ho
pletivom. V prípade daţ´dov aby mohla voda odtekať. Treba doriešiť zmluvu s odpredajom
Mariana Kováčika.Starosta povedal, ţe ho písomne vyzve.
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Verejná schôdza bude 10.06.2011 o 18,00 hod a pred ňou bude obecné zastupiteľstvo
o 16,30.
Pani Burzalová si priniesla list, ktorí dostali , od p. Jozefa Pavloviča .Ţiada o vysvetlenie prečo
sa posunuli hranice pozemkov. Starosta povedal, ţe právne hranice sú iné ako uţívacie. Geodety
vytýčili zameranie a dali návrh na vklad na základe zamerania ţiadateľov. Pani Burzalová
povedala, ţe ona nič neţiadala tak prečo majú zmenenú hranicu bez ich súhlasu. Starosta
povedal, lebo majú nové hranice susedia z oboch strán od vášho pozemku.
Pani Burzalová povedala, ţe jej geom. plán je správny .
Pán Burzala sa spýtal, ţe ako sa to bude riešiť? Oni chcú aby sa stav nezmenil. Starosta povedal,
ţe aby sa všetci dohodli a dali si zamerať stav taký aký je od p. Ing. Andrejca.
Pán Špendel si dal zamerať pozemok a tým to celé začalo. Riešenie je ešte treba si zavolať
kolízneho geodeta a dať si urobiť nové meranie.
Pán Jurčák povedal, ţe čo bude obec robiť s cigánmi sústavne produkujú smeti a vypaľujú káble.
Starosta povedal, ţe toto je problém v celej Európe. Viem, ţe všetko prehadzujú . Jurčák povedal,
ţe s a s nimi nedá jednať. Starosta povedal, ţe riešenie by bol vysoký betónový plot. Ďalej
povedal starosta aby robili veci tak, aby mali legislatívne všetko aj s p. Kizekom v poriadku.
Máte ţiadosť o terénne úpravy ale stále ste nedoloţili kompletnú dokumentáciu.
Pani Kováčová sa spýtala , ţe ako je to s kolaudáciou ich suseda. Starosta povedal ,ţe určite sa
kolaudácia nepovolí ak nebude všetko podľa zákona. Ak má pripomienky treba ich napísať
písomne a doručiť na obecný úrad čo najskorej. Lebo uţ kolaudácia začala.
Pán Jurčák sa spýtal, ţe čo je s obecnou tabulou „Daj prednosť v jazde“, ktorú dal zamestnancom
obce minulý rok lebo bola padnutá na zemi. Dodnes tam nie je. Starosta povedal, ţe hneď ju tam
dá osadiť!

Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.

Overovatelia: Overovatelia: Štefan Tvaroška.................................
Bc. Andrej Petrík

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

Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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