Zápisnica č.1/2015
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 07.02.2015 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.02.2015
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: Božena Burzalová Emil Kútny, Mgr. Daniela Sigetová, Štefánia Kováčová,
Július Bílik, Jozef Paulovič, Jozef Miklovič

Program:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2.Žiadosť OFK o rozdelenie energií.
3.Oznámenie výsledkov referenda.
4.Doplnenie členov komisií v obci./predsedovia jednotlivých komisií/
5.Žiadosť o finančný príspevok /Spievanky./.
6.Hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2014.
7.Informácia o možnosti odpredaja výpočtovej techniky v budove základnej školy.
8.Zakúpenie PC na obecný úrad.
9.Informácia o možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov cez UPSVaR
v Piešťanoch.
10.Rôzne.
Starosta obce ešte doplnil do programu:
11.Určenie zástupcu starostu obce
12.Návrhy , riešenia čo s budovou základnej školy.
13. JUDr. Pavelka list pre OZ.
14.Mgr. Jelušová –Madunice vytvorenie MAS.
Poslanec Boďo požadoval doplniť do programu:
15.Odhŕňanie snehu určenie trás aj pre odhrňanie chodníkov
16.Informácia o elektrických prípojkách na Piešťanskej ulici/nový stav.obvod/.
17.Smeti Rómovia.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .

Starosta privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1
–––––––––––––––
Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Ivana Balleková, Milan Boďo
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K bodu č.2
___________
Starosta obce povedal poslancom ,že v pracovných materiloch mali aj žiadosť o rozdelenie
energíí ,ktoré žiada OFK Ratnovce . Vyzval poslancov aby dali návrh ako riešiť túto žiadosť.
Prvý sa do diskusie prihlásil poslanec Tvaroška Š, ktorý povedal, že on je za poriadok aby neboli
podozrenia kto na koho dopláca...Poslanec M.Homola dal návrh aby sa finančné prostriedky na
energie zvýšili pre OFK. Ďalej v diskusii vystúpili Š.Vavro a R.Vavro ,ktorí povedali, že bol
schválený rozpočet a majú čiastku 5000,-€ na OFK v tom sú aj energie. Roman Vavro povedal, že
kulturisti mu hovorili že oni nekúria elektrinou majú plynový ohrievač. Treba skontrolovať kde
sa energia stráca veď to je vysoká čiastka . Poslanec Boďo navrhoval aby sa meranie elektriny,
ktoré je pre MUDr.Ondrusovú, Spievanky a športovcov-kulturistov nepočítalo do výdavkov OFK
,ale aby ho platila obec.
Diskusia bola dlhá ...ešte pán Kútny povedal, že OFK dopláca zo svojho rozpočtu na iných/
vid.posl.Boďo vymenoval/. Starosta obce sa do diskusie zapojil a povedal, že on chce aby sa
každý správal k obecnému majetku ako ku svojmu a keď vidím, že veľa platím hľadám spôsob
ako to znížiť, ale vy to nehladáte vy žiadate navýšenie nikto z vás nevie povedať kde vzniká tá
strata 1000,-€ za energiu. Spievanky tam nechodia spievať lekárka chodí každe 2 týždne na 2
hodiny kulturisti vraj si kúria plynovou bombou...tak neviem
Povedal som vám, že sa na OFK minulo za dva mesiace vody 270m3. To predsa nie je možné
a neprebieha súťaž...tiež to treba došetriť. Pán Kútny povedal, že bývalý starosta nechal tiecť
kohútik na slabo aby voda nezamrzla. Starosta povedal, že to si ale máte vy riešiť.. odstávku
vody. Tá tiež ide z vašej dotácie...Zároveň bol p. Kútny požiadaný na doloženie vyúčtovania za
rok 2013 a 2014 ./dotácia z obce na OFK/
Po dlhej diskusii sa prijalo toto
U z n e s e n i e č. 1/2015 Za doplatenie energie v roku 2015 na meraní lekárky ,Spievaniek
a kulturistov podľa zápisu z hodín obec doplatí spotrebovanú elektrinu za tento návrh hlasovali
a ho schvaľujú: M.Boďo, A.Petrík, Š Tvaroška a I.Balleková/4/ proti tomuto návrhu boli Š.Vavro,
R. Vavro /2/a zdržal sa hlasovania M.Homola./1/.
K bodu č.3
––––––––Starosta obce informoval poslancov ,že už máme referendum za sebou. Ako všetci viete bolo
v Materskej škole. Myslím, že toto rozhodnutie bolo správne ušetrilo sa na kúrení.. je rozdiel
vykurovať malú škôlku....a občanom sa to pačilo...Pracovníčka obce povedala ,že účasť v našej
obci bola 25%.
K bodu č.4
––––––––Doplnenie členov do vytvorených komisií. Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií aby
nahlásili svojich členov.
Finančná komisia - predseda Roman Vavro
Členovia: Štefan Vavro
Martin Homola
Ivana Balleková
Mgr.Henrieta Marková
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Poriadková Komisia – predseda Mgr.Andrej Petrík
Členovia: Štefan Vavro
Martin Homola
Milan Boďo
Rastislav Pavlovič

Stavebná Komisia – predseda Martin Homola
Členovia: Roman Vavro
Štefan Tvaroška
Mgr.Andrej Petrík
Sylvia Bíliková

Komisa sociálna, kultúrna, športová a školstva – predsedkyňa Ivana Balleková
Členovia: Martin Homola
Milan Boďo
Mgr.Daniela Sigetová
Mária Hinerová

K bodu č.5
___________
Starosta sa spýtal poslancov či si prečítali žiadosť Spievaniek. Z tej žiadosti nie je uvedené to
najdôležitejšie o akú čiastku žiadajú na to nové CD. Poslanci sa zhodli, že aby sme vyzvali
Spievanky na doplnenie žiadosti. Treba definovať na akú činnosť, účel a sumu to potrebujú
a uviesť aj č.účtu kde sa im poukážu finančné prostriedky.
K bodu č.6
___________
Pracovníčka obce predložila hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2014.
Zápis kontrolórky obce o hospodárení ste všetci mali v pracovnom materiály k zastupiteľstvu,
povedala. Postupne sa prebrali príjmy a výdavky obce ako aj zápis o kontrole kontrolórky.
U z n e s e n i e č. 2/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 4 štvrťrok 2014 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce ako aj zostatok finančných
prostriedkov ktorý bude prevedený do rezervného fondu, tak ako to je uvedené v zápise
kontrolórky obce.
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K bodu č.7 a 12.
___________
Starosta obce informoval poslancov, že IT trieda v základnej škole je vybavená PC ktoré dostala
škola z projektu Infovek .Je tam interaktívna tabuľa...všetko toto stráca na hodnote. V škole sa
kúrenie iba temperuje a tieto zariadenia strácajú na hodnote. Ktoré sme mohli sme premiestnili
ako aj sami vidíte máme tu v zasadačke. V Materskej škole majú svoje PC Interaktívna tabuľa je
pre nich veľmi veľká povedala riaditeľka Mš, nemajú ju kam umiestniť. Jediné riešenie je aby
sme aspoň niečo získali je odpredať to . Jednal som s Martinom Kabátom , ktorý nám pomáha
tieto zariadenia odpredať dostali sme ponuku zo SEŠ ,PN . Urobil sa jeden balík za 2200,€ .Poslanci tento návrh rozdiskutovali a súhlasia s odpredajom. Jeden PC-komplet požadujú
členovia OFK na ihrisko.
U z n e s e n i e č. 3/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú odpredaj balíka PC+
interaktívna tabuľa ako to bola predložená ponuka na odkúpenie.
Zároveň starosta ich požiadal aby si do budúceho zastupiteľstva pripravili návrhy čo s budovou
základnej školy .
K bodu č.8
___________
Starosta informoval poslancov o nutnosti zakúpiť nový PC na obecný úrad. On má v kancelárii
PC starý minimálne 10 rokov je pomalý a pre svoju prácu PC potrebuje. Zároveň informoval, že
je už nutnosťou zálohovanie údajov na náhradný zdroj. V krátkej dobe sa bude musieť riešiť
kopírka...ešte je funkčná ale tiež je veľmi stará.
U z n e s e n i e č. 4/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie nového
PC, záložného zdroja - kompletné vybavenie na OcÚ.
K bodu č.9
___________
Starosta obce podrobne informoval poslancov o ponuke z ÚPSVa R zamestnávať dlhodobo
nezamestnaných. Podrobne im vysvetlil situáciu aká je, a aké ponuky dostal. Povedal, že ťažko
on bude niekoho nútiť do práce keď je vedený v evidencii nezamestnaných aj 24 rokov...
Určite ste si všimli, že máme Štefana Lakatoša zamestnaného na obci. Informoval som sa ,že na
neho by sme požadovali nejaký projekt odpoveď som dostal na neho to nie je možné .A môžem
prehlásiť že on robí, a robí dobre som s jeho prácou spokojný.
K bodu č.11
___________
Starosta oznámil poslancom, že pomaly sa končí doba dokedy si musí určiť svojho zástupcu.
Určujem si pána Štefana Vavru za svojho zástupcu .
Na ustanovujúcom zastupiteľstve bol určený za poslanca ktorý zvoláva zasadnutie obecného
zastupiteľstva toto rozhodnutie ruším. Zvolávaním zastupiteľstva určujem p. Andreja Petríka.
Obaja poslanci prijali ponuku starostu obce.
K bodu č.13
__________
Starosta obce prečítal list od JUDr. Daniela Pavelku , ktorý nám adresoval list “Usporiadanie
pozemkov pod cestami v lokalite Pod pripališťami a v lokalite Cesta k rodinám Sigetovích“
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V žiadosti nám napísal, že prevzal geometrické plány dňa 01.12.2014 na Obecnom úrade a je
pripravený vstúpiť do jednania s jednotlivými vlastníkmi a pripraviť zmluvy na usporiadanie
pozemkov. Usporiadanie týchto pozemkov je možné riešiť zámenou nakoľko sa v tejto lokalite
nachádzajú aj obecné pozemky. Nakladanie s majetkom je potrebné zverejniť obvyklým
spôsobom na dobu 15 dní, aby mali občania možnosť sa k nemu vyjadriť.
U z n e s e n i e č. 5/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ,aby usporiadanie
pozemkov zrealizoval JUDr.Daniel Pavelka tak ako nám to v liste oznámil. .
K bodu č.14
---------------Starosta obce prečítal list, ktorý nám adresovala starostka z Maduníc. Oznamuje nám, že má
záujem o spoluprácu s našou obcou pretože v našom okrese nefunguje žiadna Miestna akčná
skupina MAS v rámci programu LEADER. V liste píše ,že sa nachádzame v novom
eurofondovom období rokov 2014-2020.Vstup do MAS treba schváliť na rokovaní obecného
zastupiteľstva . Poslancov táto ponuka zaujala a prijali toto
U z n e s e n i e č.6/2015 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup do občianskeho združenia
Mikroregión PARADAJS so sídlom Hlohovecká cesta 2 920 41 LEOPOLDOV, IČO:37847007
a zaradenie obce RATNOVCE do územia tohto verejno-súkromného partnerstva.
K bodu č.15
___________
Poslanec Boďo sa spýtal, že ako sa určili trasy na odhŕňanie snehu. Starosta povedal, že on na
začiatku svojho funkčného obdobia potreboval mať zaistenú údržbu ciest v zimnom období .Pýtal
sa Marcela Hinera či to nechce zabezpečovať pýtal sa M. Tvarošku ani jeden nemal záujem tak
som oslovil p .Uhrína. z Banky. Ten nám zabezpečuje úpravy ciest v zimnom období. Myslím si,
že na to toľko snehu, boli cesty odhrnuté ba aj schody do kostola vždy v nedeľu. Pravdou je že
bolo aj zopár občanov nespokojných ,ale keď sa im situácia vysvetlila tak to pochopili. Odhŕ
ňanie snehu a parkovanie áut pred domami to je veľmi ťažké...Toto si stále občania neuvedomujú
a aj v zimnom období nechávajú autá na ceste, porušovanie VZN č.2/2014 §8.
Boďo povedal, že odhrňal chodníky. Starosta mu za to poďakoval. Povedal, že neboli odhrnuté
všetky uličky, tak sa ponúkol, že pôjde s traktoristom p.Uhrina a poukazuje mu všetky uličky .
K bodu č.16
_____________
Poslanec Boďo informoval poslancov ,že bol za p.Sobolčiakom ohľadom nového stavebného
obvodu. Predložil mu štúdiu na tento stavebný obvod. Pán Sobolčiak je ochotný sa s nami
stretnúť a porozprávať ako máme postupovať. Starosta obce povedal, že aj on sa bol osobne
informovať a dohodol, že spolu s predsedom stavebnej komisie a ešte poslanci ktorí budú chcieť
môžeme spolu ísť na toto stretnutie ako treba v budúcnosti postupovať .Prvý stavebník ,ktorý si
podal žiadosť v tomto obvode o výstavbu je p. Ing. Igor Ďurina. Prvé stretnutie, ktoré bolo
s pracovníčkou SÚS v našej obci bolo náročné a nedošlo k zhode...
K bodu č.17
Prejednávať sa bude na budúcom OZ.

$6

K bodu rôzne
____________
Starosta informoval poslancov ,že obec potrebuje do budúcna mať právnika, ktorý bude riešiť
právne veci pre potreby obce. Dostal ponuku od p. JUDr. Kostolanského a pána JUDr. Urbana
Obaja právnici dali ponuku na mesačnú paušálnu odmenu 100€ . Ozval sa aj právnik JUDr.
Chmelo kde stále nie je doriešení majetok-pozemky našich občanov bývalých urbárnikov...
Poslanci začali diskusiu, niektorí už dávno navrhovali zmenu. Po diskusii prijali toto
U z n e s e n i e č. 7/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú ,aby obec zastupoval
JUDr. Urban ,ktorý pozná problematiku našej obce a aj spor o pozemky urbárnikov- vlastníkov .
Starosta informoval aj o prebiehajúcom spore s p. Štefánikom, kde je ďalšie pojednávanie
v marci. Povedal, že je ochotný sa stretnúť s p. Štefánikom a porozprávať sa ako ďalej...
Pán Miklovič sa prihlásil do diskusie ,že obec platila nové chodníky z rozpočtu obce prečo
nevyužila eurofondy. Obec nemohla využiť eurofondy hoci mala všetko na to pripravené pretože
nebola vlastníkom všetkých pozemkov v obci . Pre nesúhlas odpredať pod chodníkmi svoje
pozemky 5 vlastníkov zamedzilo tento projekt zrealizovať pretože odmietli odpredať tieto
parcely pod chodníkmi.
Pán Martin Homola sa prihlásil do diskusie, že by bolo dobré dokončiť ešte chodníky v obci pri
Kríži pred p. Kováčovú a ďalej aby sa vybavil prechod pre chodcov.
Chodník oproti pri betónovej ohrade nie je opravený bolo by ho treba vyrovnať a hlavne ten
výstup pod vŕbou je zlý je tam veľa blata.
Starosta informoval o výzvach ktoré sú na výstavbu prestavbu materských škôlok. Pravda ale je
taká že je strašne veľa žiadateľov...Keď si pozrel koľko je ešte nevybavených žiadostí...tak nevidí
reálne možnosť dostať dotáciu.
Naša Materská škola má momentálne veľký problém, že skladové priestory jedálne sú vlhké,
mokré a je tam momentálne aj voda, dal som vypracovať kalkuláciu čo by stálo vysušenie
a zamedzenie vlhkosti a vody. Verím, že do budúceho OZ nám p. Ľuboš Hašan pripraví
kalkuláciu čo by to stálo. Starosta povedal p. Kútnemu, že bude treba v MŠ dobudovať WC a aj
umývadlo spolu sa na to pozrú, aby sa v letných mesiacoch táto rekonštrukcia v budove
uskutočnila.
Ďalej musíme porozmýšľať ako odvodniť ríny z Kultúrneho domu čo tečie voda na chodník
a zamŕza.
Starosta informoval o dotácii Nadácie ALLIANZ v sume 1500,-€, ktoré dostala naša obec na
bezpečnosť na cestách.
Mali by sme vybrať a schváliť čo si v obci zrealizujeme. Dostali sme aj termín realizácie tak sa
musíme rozhodnúť. Poslanci sa zhodli, že najlepšie by bolo osadiť semafor. V obci ktorý svieti
na červenú pokiaľ ide vodič rýchlejšie ako je povolená rýchlosť v obci. Návrh po diskusii padol
osadiť ho ako je trafostanica na hlavnej ceste oproti č.37.
U z n e s e n i e č. 8/2015všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie semaforu
a osadenie v obci. Zvýši sa tak bezpečnosť na našich cestách.
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Starosta ďalej informoval o Spoločnom úrade samosprávy , o vývoze TKO a o stretnutí starostov
obci s firmou Márius Pedersen. Od budúceho roka si budeme platiť už bez dotácií celý vývoz
TKO.
Starosta ešte poinformoval o stretnutí , ktoré zvolalo mesto Piešťany /nová vyhláška / prírodné
zdroje....
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: :Ivana Balleková ....................
Milan Boďo..............................

Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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