Zápisnica č. 11/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
12.12.2019 o 17,30 hod. v zasadačke OÚ v Ratnovciach

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2019
o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní:
Ivana Balleková, Roman Vavro, Martin Homola, Marián Borovský, Peter Vlasák
Neprítomní : Mgr. Zuzana Prouzová, JUDr. Andrej Petrík –obaja sa ospravedlnili
Starostka obce určila overovateľov zápisnice: Ivana Balleková, Peter Vlasák
Zapisovateľka: Ing. Ivana Turciová Thomová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Kontrola uznesení z minulého OZ
3. Schválenie rozpočtu
4. Protokol o vykonaní previerky vo veci ochrany prírody a krajiny
5. Žiadosť od Západoslovenskej distribučnej, a.s. o súhlas na položenie rozvodov 1kV
a zriadenie vecného bremena.
6. Ponuka od spoločnosti LOMBARD, s.r.o. – kamerový systém v obci
7. Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie – Ján Ušák a manž. Jana Ušáková
8. Žiadosť od Ing. Romana Kišša, zosúladenie hraníc parcely č. 2308/76 s katastrom.
9. Žiadosť o finančný príspevok od Únie žien Ratnovce na rok 2020 – Spievanky
10. Informácia o krokoch vykonaných ohľadom parkovania áut v našej obci.
11. Žiadosť o verejnú zbierku od obce Koliňany a obce Jelenec – tragická autonehoda
autobusu
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020
13. Holeška Tour – návrh na spoluprácu
14. Rôzne

K bodu č.1:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Daniela Sigetová, privítala
prítomných poslancov, skonštatovala, že je prítomných 5 zo 7 poslancov, dvaja neprítomní
poslanci sa ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Za overovateľov zápisnice pani starostka určila poslancov Ivanu Ballekovú a Petra Vlasáka
a zapisovateľku Ivanu Turciovú Thomovú.
Poslanci dostali k rokovaniu pozvánku s programom a všetky pracovné materiály.
P. Balleková navrhuje doplniť program - zaradiť pred rôzne bod 14 – úprava platu starostky
obce.
P. Vlasák navrhuje doplniť program o ďalší bod 15 – návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 76
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o výmere 136 m2 od vlastníka p. Koleka, čím by obec získala prístup k potoku.
Uznesenie č. 96/2019:
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú program rokovania OZ tak ako bol predložený,
spolu s doplnenými bodmi 14 – úprava platu starostky obce, 15 – návrh na odkúpenie
pozemku parc. č. 76 o výmere 136 m2 a pod č. 16 bod rôzne.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 2:
Na predchádzajúcom riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.11.2019
bolo prijatých 12. uznesení, všetky prijaté uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.
K bodu č. 3:
Poslanci na predchádzajúcom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa
25.11.2019 prerokovali a schválili návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 2022.
Obec si splnila svoju informačnú povinnosť a návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli od 26.11.2019 do 12.12.2019.
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Ratnovce na roky 2020 až 2022, v ktorom konštatuje, že návrh rozpočtu je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri jeho zostavovaní boli dodržané
podmienky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporúča Obecnému
zastupiteľstvu v Ratnovciach predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný
rozpočet na roky 2020 až 2022 vziať na vedomie.
Poslanci sa po diskusii rozhodli ešte pozmeniť v návrhu rozpočtu na rok 2020 jednu položku
a to vo výdavkoch bežného rozpočtu položku oprava strechy v areály OFK navýšiť z 1.000,Eur na 3.000,- Eur.
Uznesenie č. 97/2019:
Poslanci schvaľujú predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s jednou úpravou: navýšením
bežných výdavkov položku oprava strechy v areály OFK o 2.000,- Eur, a predložený
viacročný rozpočet na roky 2020 až 2022 berú na vedomie
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
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Uznesenie bolo schválené jednomyseľne
K bodu č. 4:
Pani starostka obce informovala poslancov o Protokole o vykonaní previerky okresným
prokurátorom v obci Ratnovce a o jej záveroch. Previerka sa týkala zachovávania zákonnosti
v postupe a rozhodovaní obce vo veciach ochrany prírody a krajiny a preskúmavaným
obdobím bolo obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Uznesenie č. 98/2019:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Protokol o vykonaní previerky
okresným prokurátorom v obci Ratnovce, ktorá sa týkala zachovávania zákonnosti
v postupe rozhodovaní obce vo veciach ochrany prírody a krajiny v období od 1.1.2018 do
31.12.2018 a jej závery.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za:5
proti:0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Pani starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Západoslovenskej distribučnej, a.s.
o súhlas na položenie rozvodov 1kV a zriadenie vecného bremena v rámci plánovanej stavby
TA Ratnovce TS0067-003, VNK, TS, NNK ( l13.0302.19.0001) podanej dňa 13.11.2019.
Poslanci v diskusii vyjadrili obavy, že nové rozvody by mohli byť problémom pri budovaní
kanalizácie v obci a prijali nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 99/2019:
Poslanci
obecného zastupiteľstva nesúhlasia s položením rozvodov 1kV v zmysle
žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. plánovanej stavby TA Ratnovce TS0067-003,
VNK, TS, NNK ( l13.0302.19.0001) podanej dňa 13.11.2019, pretože trasovanie rozvodov
koliduje s plánovaným trasovaním kanalizácie v obci. K tejto požiadavke sa obecné
zastupiteľstvo môže vrátiť po vybudovaní kanalizácie v obci.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa : 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
V tomto bode boli poslanci tiež oboznámení so začatím územného konania na návrh
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TA _
Ratnovce TS0067-003 – VNK,TS,NNK“.
Členenie stavby:
SO 01 Nová 22kV prípojka
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SO 02 Nové 1 kV vedenia
SO 03 Demontáž VNV a starej TS
SO 04 Nová distribučná transformačná stanica
Poslanci v diskusii vyslovili námietky proti tomuto územnému konaniu, keďže v prípade
realizácie stavby by došlo k súbehu trasovania položenia elektrických rozvodov s
plánovaným trasovaním kanalizácie v obci a prijali nasledujúce uznesenie.

Uznesenie č. 100/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Ratnovce vyslovuje námietku proti územnému konaniu
navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s. na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby
„TA_Ratnovce TS0067-003 –VNK,TS,NNK“ na pozemkoch v k.ú. Ratnovce a to z dôvodu
súbehu trasovania položenia elektrických rozvodov s plánovaným trasovaním kanalizácie
v obci a žiada o zastavenie tohto územného konania do času vybudovania kanalizácie obce.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti:0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Pani poslankyňa Balleková prečítala ponuku spoločnosti LOMBARD na vybudovanie
kamerového systému v obci. Spoločnosť LOMBARD má záujem vybudovať v našej obci
verejnú elektronickú komunikačnú sieť – miestny optický kábel a v náväznosti na to
kamerový systém pre obec za zvýhodnenú cenu. Poslanci o tejto možnosti diskutovali a prijali
toto
Uznesenie č. 101/2019:
Poslanci obecného zastupiteľstva predbežne súhlasia so spoluprácou so spoločnosťou
LOMBARD, súhlasia s vybudovaním kamerového systému touto spoločnosťou, pred
podpisom zmluvy požadujú, aby spoločnosť LOMBARD predložila položkový rozpočet
kamerového systému.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
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K bodu 7:
Pani poslankyňa Balleková prečítala list od manželov Ušákových, majiteľov RD, ktorý bol
postavený bez stavebného povolenia na parc. č. 1605/3. K tomuto domu nie je vysporiadaná
prístupová cesta. Poslanci sa situáciou manželov Jána a Jany Ušákových zaoberali, avšak
momentálne nenašli riešenie, ako vyhovieť ich žiadosti o dodatočné stavebné povolenie.
Otázkou miestnych ciest sa poslanci chcú zaoberať v budúcnosti a majú záujem hľadať
možné riešenie.

K bodu 8:
Pani poslankyňa Balleková prečítala žiadosť Ing. Romana Kišša o zosúladenie hraníc parcely
č. 2308/76 s katastrom. Poslanci sa zoznámili s reálnym stavom pozemkov, ktorých sa
žiadosť pána Kišša týka a tiež s hranicami pozemkov podľa KN. Ďalším majiteľom, ktorého
sa nesúlad hraníc týka, je pán Jaroslav Kusý s manželkou. Okrem nesúladu hraníc pozemkov
žiada pán Kišš úpravu povrchu cesty, ktorá vedie okolo jeho domu. Po diskusii poslanci
prijali toto uznesenie:

Uznesenie č. 102/2019:
Členovia stavebnej komisie obecného zastupiteľstva budú kontaktovať majiteľov susediaceho
pozemku manželov Kusých za účelom zosúladenia hraníc pozemkov. Čo sa týka požiadavky
pána Kišša na úpravu povrchu cesty, tejto nemožno vyhovieť z nasledujúcich dôvodov: Ide
o pozemok obce, ktorý je sčasti vedený ako ostatná plocha (parc. č. 2312/1,parc. č. 2312/2)
a sčasti ako cesta poľná a lesná (parc. č. 2313). Okrem toho obec nemá v rozpočte vyčlenené
prostriedky na tento účel a v súčasnosti má iné priority.
hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne
K bodu č. 9:
Žiadosť o finančný príspevok od Únie žien Ratnovce na rok 2020 – Spievanky.
Ratnovské Spievanky žiadajú na svoju činnosť v roku 2020 finančný príspevok vo výške
500,- Eur. Poslanci ocenili ako Ratnovské Spievanky reprezentujú našu obec.
Uznesenie č. 103/2019:
V súlade s VZN obce Ratnovce a s rozpočtom obce Ratnovce na rok 2020 vyčleňuje obecné
zastupiteľstvo sumu 500,- Eur ako finančný príspevok na činnosť Ratnovských Spievaniek
v roku 2020.
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Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č.10:
Pani starostka informovala poslancov, aké kroky podnikla ohľadom parkovania áut v našej
obci – zaslala žiadosť o identifikáciu majiteľov vozidiel bez platnej STK na Okresný
dopravný inšpektorát. Situácia s parkovaním sa však stále nezlepšuje. Poslanci opäť
diskutovali k tejto téme a navrhli nasledujúce
Uznesenie č. 104/2019
Poslanci navrhujú, aby obec nechala vypracovať pasportizáciu celej obce a tento projekt
zadala projektantovi pánovi Chmelovi.
hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č.11
Obce Kolíňay a Jelenec poslali našej obci list, v ktorom nás informujú o verejnej zbierke,
ktorú vyhlásili v súvislosti s nedávnou tragickou nehodou autobusu. Pani starostka dala
hlasovať, kto je za to, aby sme ako obec prispeli do tejto zbierky.
Uznesenie č. 105/2019
Pani starostka dala hlasovať kto je za poskytnutie finančého prsíepvku pre obec Kolíňany
a Jelenec.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 0
proti: 5
zdržalo sa: 0
K bodu č. 12:
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na
1.polrok 2020.
Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2020.
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Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 13:
Pani starostka zoznámila poslancov s ponukou záujmového združenia Holeška Tour
s možnosťou vstupu našej obce do tohto združenia a predložila ich stanovy. Poslanci
diskutovali o tejto možnosti, avšak vo vstupe našej obce do tohto združenia nevidia
momentálne žiadny prínos pre našu obec prijali k tomu uznesenie.
Uznesenie č. 107/2019
Poslanci nemajú záujem stať sa členom záujmového združenia Holeška Tour.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 14:
Pani Balleková navrhuje vzhľadom na snahu pani starostky a vzhľadom na množstvo
náročných úloh, ktoré musí riešiť, zvýšiť jej plat o 20%. Poslanci v diskusii vyjadrili súhlasné
stanovisko a navrhujú zvýšiť plat od 01.01.2019.
Uznesenie č. 108/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ratnovce schvaľuje navýšenie platu starostky obce o 20% od
01.01.2020.
Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne
V tomto bode poslanci otvorili tiež diskusiu o odmene hlavnej kontrolórky obce a prijali
nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ratnovce ponecháva hlavnej kontrolórke obce odmenu v
doterajšej výške 30% z platu aj naďalej, t.j. pre rok 2020.
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Hlasovanie:
prítomných poslancov: 5
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č.15:
Poslanci sa v diskusii zhodli na tom, že by bolo pre obec užitočné, aby sme odkúpili do
vlastníctva obce pozemok parc. č. 76 o výmere 136 m2, aby obec získala prístup k potoku
a mohla tak vykonávať jeho čistenie.
Uznesenie č.110/2019
Poslanci sa dohodli, že Obecný úrad Ratnovce písomne vyzve majiteľa pozemku pána
Koleka, či by bol ochotný predať obci pozemok parc.č.76 o výmere 136 m2, aby obec mala
zachovaný prístup k potoku.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov:5
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č.16:
V bode rôzne informovala starostka obce Mgr. Daniela Sigetová:
-

-

poslala ďakovný list Povodiu Váhu za to, že ich pracovníci vyčistili veľmi ťažko
prístupnú časť potoka od rodinného domu č. 318 po rodinný dom č. 131, ktorá sa
nečistila desaťročie,
pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava, boli na obhliadke kultúrnej
pamiatky Bacchus Villa a vyjadrili požiadavku obce v prípade otvorenia Územného
plánu obce zaslania im informáciu o otvorení územného plánu obce.

Na záver pani starostka poďakovala za účasť a ukončila rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Zápisnicu overili: Ivana Balleková
Peter Vlasák
Mgr. Daniela Sigetová
starostka obce Ratnovce
Zápisnicu napísala: Ing. Ivana Turciová Thomová
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