Zápisnica č.4/2015
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26.08.2015 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.08.2015
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: Jozef Slovák , MUDr.Martin Gmitter, Mgr.Viliam Kozák, Ing. Milan
Štefánik, Miloš Černok.
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Mgr.Andrej Petrík, Martin Homola
Program:
1. Kontrola uznesení.
2.Jozef Slovák Sokolovce - oznámenie o vytvorení skládky odpadu p.Černokom, list ORPZ SR.
3.Žiadosť Ing. Peter Hašan a MUDr.Ida Hašanová MUDr.Martin Gmitter zo
dňa 16.06.2015.
4. Žiadosť stavebníci IBV Ratnovce-Kapustnice /Banka/ realizácia zámeru uloženia
vodovodného potrubia.
5.Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na prístavbu Materskej školy Ratnovce.
6.Informácia o odpredaji pozemkov v lokalite Bacchus vila.
7.Hospodárenie obce za 2.štvrťrok 2015.
8. Úprava rozpočtu v roku 2015.
9.Žiadosť o splátky za pozemok Bacchus vila.
10.Rôzne.
Doplnenie do programu:
11.Žiadosť o súhlas na otvorenie pobočky stávkovej kancelárie Niké, Pohostinstvo, Ratnovce
/bufet Safari/ schválenie otváracích hodín.
12.Energetický audit verejného osvetlenia. Zámer schválenie.
13.Schválenie uznesenia predmetnej zmluvy na odpredaj pozemku :Jozef Benko a Branislav
Benko, a zmluva Branislav Ragan
14. Ing. Milan Štefánik - podnet na odpredaj pozemku parc.č.2308/116 pred rodinným domom
15. Žiadosť Jozef Pavlovič č.225.
16.Žiadosť Cyril Kubík Ratnovce č.69
17.Informácia o zrušení poistných zmlúv v obci.
18. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ratnovce.
19. Návrh stavebnej komisie .
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .Starosta odporučil zlúčiť žiadosti :Slovák,
Kubík, Pavlovič, OR PZ SR .
Starosta privítal všetkých na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1– kontrola uznesení
––––––––––––––––––––––––––
Starosta oznámil poslancom, že všetky uznesenia z OZ z 10.06.2015 sa postupne plnia. Areál
OFK už ide na vlastný zdroj úžitkovej vody. Za vodu z TAVOSU si nájomca baru BIPA p.
Pavol Bílik zodpovedá sám a aj za odber a fakturáciu. Na odpočet pre neho už platí iba
vodomer s TAVOSU.
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K bodu č.2, 15 a 16
________________
Starosta obce prečítal list od p. Slováka v ktorom oznamuje obecnému zastupiteľstvu, že obecná
cesta Medzi Váhy je s časti zavážaná p. Miloš Černok na nej vytvoril skládku odpadu. Tým, že sa
cesta naváža zabraňuje nám vstupu na prilahlé pozemky Hráby, Diely nad Hrábim, Diely nad
Prešovňu.Je to jediná cesta kade sa dostane s kombajnom na tieto lokality.
Ďalej starosta pokračoval v čítaní od Obvodného oddelenia policajného zboru v Piešťanoch sme
dostali spis v ktorom nám vracajú PRIESTUPOK , ktorý podal pán Jozef Slovák bytom
Sokolovce na pána Miloša Černoka, bytom Ostrov , ktorý zaváža odpadom poľnú cestu,
stavebným materiálom a tak vytvára v obci nelegálnu skládku odpadu. Celý spis aj s fotografiami
bol doručený obci na riešenie.
Starosta obce povedal, že pozval na OZ pána Černoka aby ozrejmil situáciu , ktorá vznikla.
Pán Černok sa vyjadril, že on riešil oplotenie svojich pozemkov. JUDr. Roman Kvasnica vyzval
listom p. Jozefa Slováka ,aby sa vyjadril k oploteniu a zaujímal sa či má s jeho firmami
uzatvorené nájomné zmluvy....
Pán Černok povedal, že on má aj obecnú cestu zameranú robil mu to geodet Klčo. Cestu som dal
vykolíkovať. Dal vysadiť stromy a stromy mu boli vyorávané postupne...
Odpad o ktorom hovoríte je na mojom súkromnom pozemku a ja si naň môžem vyvážať.....
Oplotenie pozemkov som urobil, ale každý spoluvlastník sa tam môže dostať je tam bránka.
Ukončil svoje vystúpenie p. Černok.
Pán Slovák povedal, že on na list odpovedal, ale vlastníkom bol pán Ing. Valovič Jaroslav č.24
a Marcel Ištok , Sokolovce ty si na LV nebol...Ty si ohradil pozemky občanov, ktorý tam majú
svoje vlastníctvo. Robíš skládky odpadu je tam zdroj pitnej vody, prameň...vlastníkom si iba
z každej strany iba v polovici. Zasypal si starú pôvodnú cestu. Čo si ty za človeka? Ty nepozeráš
na ostatných ľudí...Napísal som aj na životné prostredie ,že tam robíš skládku.
Pán Černok odpovedal, aby si dal vyhotoviť geometrický plán a bude vedieť kade ide obecná
cesta. Pán Slovák povedal , že obec a starosta sú tu od toho aby zamedzovali vytváraniu skládok
rôzneho odpadu.
Po tejto vzájomnej výmene ....medzi p. Slovákom a pánom Černokom sa vyjadrili poslanci...
Poslanec Martin Homola ako predseda stavebnej komisie sa spýtal: Či si pán Černok podal na
predmetné oplotenia aj podľa platných zákonov SR oznámenie o drobnej stavbe a či ju má
povolenú...Pán Černok odpovedal, že nepodal si na žiadnu drobnú stavbu oznámenie. Obecná
cesta je v danom úseku asi 6m zasypávaná.
Poslanec Štefan Tvaroška povedal, prečo sa takto ničí zeleň ničí životné prostredie výrubom
Prečo sa vláči odpad do našej obce, to je už hnus...Na skládku odpadu predsa treba povolenie.
Vy tam svojvoľne vozíte odpad. Pán Černok prečo nedodržujete zákony , prečo oplocujete
pozemky ktorých nie ste vlastníkom v 1/1 ale oplocujete pozemky bez súhlasu spoluvlastníkov.
Poslanec Milan Boďo sa spýtal aká je šírka našej cesty v najužšom bode. Pán Černok povedal
2,60m. To znamená že s mechanizmami sa tam pán Slovák nedostane. Jediné riešenie je
dohodnúť sa pán Slovák s pánom Černokom, súdy vám určite neodporúčam... . Pán Černok
odpovedal, že on nemá záujem sa dohodnúť. Záujem mal pred 5 rokmi..
Starosta povedal, že obci bolo doručené podozrenie zo spáchania priestupku o odpadoch zák
č.223/2001 s komplet zápismi a fotografiami na ďalšie konanie .Zo spisu je zrejmé ,že pán
Slovák oznámil priestupok o zahádzaní pozemku stavebným odpadom a o vytváraní ďalšej
skládky odpadu ktorá sa tam naváža.. Nečinná je prokuratúra, Okresný úrad odbor životného
prostredia, polícia nám postúpila spis...Zákony sú tak stavané že „šikovný“ to vedia využívať tak
ako to robí pán Černok, konštatoval starosta.
Na záver tejto diskusie a výmene názorov sa poslanci dohodli s p. Černokom, že tam pôjdu
všetci sa pozrieť ako to s cestou a tým stavebným odpadom je zajtra 27.08.2015 o 17,00.
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Starosta prečítal ďalej žiadosť Jozefa Pavloviča č.225, ktorý oznamuje že na jeho pozemku je
drobná stavba oplotenie, žiada odstránenie .Pán Tvaroška sa opakovane pýtal p. Černoka prečo
oplocuje bez súhlasu obce cudzie pozemky...Prečo sa nedohodne so spoluvlastníkmi. Pán Černok
povedal, nech sa obrátia na súd ....Pán Černok dali ste si reklamnú tabuľu..tiež bez oznámenia...
Robíte na pozemkoch, ktoré nemáte vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pán Černok
potvrdil, že neboli vyňaté...
Ďalej starosta prečítal žiadosť p. Cyrila Kubíka, ktorý sa sťažuje na p. Slováka, že mu
odbágroval, čas pozemku parc.č.629/2 pri vinohrade. Pán Slovák povedal, že už nevie ako
zamedziť štvorkolárom, ktorí sa preháňajú po zasiatom poly...a ničia mu úrodu. Poslanec Boďo
povedal, že jemu tá hlina nevadí, ale pán Slovák povedal, že to upraví lebo pán Boďo oplotením
zamedzil vstup motorkárov..
K bodu č.3
___________
Starosta obce povedal poslancom, že žiadosť pána Ing.Hašana pani MUDr. Hašanovej a pána
MUDr. Gmittera bola doručená na minulé zastupiteľstvo už po schválení programu a tak sa
prejednáva dnes. Všetci ste mali materiál zaslaný. Starosta povedal, že si prešiel zápisnice
z minulých období rokov 2013,2014 poslanci sa nimi zaoberali niekoľko krát. Štátny podnik
Povodie Váhu je vlastníkom cesty....teraz podľa najnovších informácii p.Ing Hašan kúpil aj
pozemok po p. Jozefovi Slezárikovi , ktorý je tiež v tejto ceste. Cesta nie je vo vlastníctve obce.
Obec nemá finančné prostriedky na asfaltovanie. Pokiaľ by sme chceli žiadať dotácie môžeme
iba na vysporiadaný majetok vo vlastníctve obce .
MUDr. Martin Gmitter povedal, že on na vlastné náklady dal cestu upraviť, pretože je
prístupovou cestou do jeho Zubnej ambulancie. Po určitej dobe znova sa tam vytvárajú jamy
a bolo by to znova treba upraviť. Po diskusii sa poslanci zhodli, že obec požiada listom štátny
podnik Povodie Váhu o úpravu tejto cesty, ktorú ničia nákladné autá firmy Povodia Váhu a jej
mechanizmy. Cesta je v ich vlastníctve je prašná, a bolo by ju treba vyasfaltovať. Cesta
v minulosti vyasfaltovaná bola , treba ju opraviť.
K bodu č.4
––––––––Starosta obce povedal, že list od občanov nového stavebného obvodu ste dostali v materiáloch.
Vlastníci pozemkov v k.ú obce Banka žiadajú obec o uloženie vodovodného potrubia do
obecnej cesty v k.ú obce Banka. Starosta obce prečítal uznesenie č.4/2014 a povedal, že poslanci
vtedy odsúhlasili, že obec Ratnovce nebudú stáť inžinierske siete ani 1€. Poslanec Štefan Vavro
povedal, aby sme sa toho aj držali čo bolo povedané na zastupiteľstve v roku 2014 obec nemá
finančné prostriedky. Stavebníci sa musia obrátiť na obecný úrad Banka.
Časť výpisu zo zápisnice č.2/2014 inžinierske siete v novom stavebnom obvode :
Poslanci sa pýtali, či sa to vybavuje pre celý tento obvod podľa projektovej dokumentácie IBV
Ratnovce-Kapustnice. Č.10/2010,ktorý vyhotovil Ing. Konečný –STAVIKON Piešťany,
dokumentácia k územnému rozhodnutiu a obec Ratnovce ju zaplatila. Bývalý starosta povedal,
že áno pre všetkých čo si dajú žiadosti na stavebné povolenie to bude pripravené.
U z n e s e n i e č.4/2014 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú vecné bremeno
uloženia inžinierskych sietí elektrina, voda a plyn , na všetkých uvedených parcelách v k.ú.
Banka a Ratnovce pod podmienkou ,že budú siete vložené pre celú lokalitu, podľa projektovej
dokumentácie IBV Ratnovce-Kapustnice. č.10/2010,ktorý vyhotovil Ing. Konečný –STAVIKON
Piešťany, ako aj časť v k.ú Banka . Súhlasia s tým, že tam bude trafostanica postačujúca pre celú
lokalitu na výstavbu 46 rodinných domov .Súhlasia s tým aby vecné bremeno na inžinierske
siete bolo uložené na týchto parcelách:.....
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K bodu č.5
––––––––Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na prístavbu Materskej školy. Starosta informoval
poslancov o zakúpený pozemku pod MŠ. Obec už je vlastníkom zakúpenej parcely č.256/84
Ministerstvo školstva potvrdilo našu žiadosť a čakáme na jeho rozhodnutie .
K bodu č.6 a 13
___________
Starosta obce informoval poslancov o odpredaji obecných pozemkov v lokalite Bacchus Vila.
Geometrický plán bol hotový ešte v roku 2011 a bolo aj prijaté uznesenie č.6/2011 v ktorom bola
určená cena za 1m2/15€.Žiaľ obec v tejto veci ďalej nekonala. Starosta povedal, že obec
odovzdala Geometrický plán JUDr. Jozefovi Urbanovi právnikovi zastupujúcemu Obec Ratnovce
a následne sa začali pripravovať zmluvy na odpredaj obecnej parcely. Obecnú parcelu dlhodobo
užívajú záhradkári v danej lokalite majú tam postavené chaty a nemajú vysporiadané pozemky.
Obec chce tieto parcely odpredať všetkým užívateľom. Prvé rokovania už sú .Týkajú sa Ing.
Jozefa Benka a Branislava Benka .Druhé sa týka Branislava Ragana. Poslanci trvajú na odpredaji
všetkých pozemkov v tejto lokalite a postupne budú vyzývaní obcou všetci užívatelia obecnej
parcely v tejto lokalite.
„Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Ratnovce“
Obec Ratnovce v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Ratnovce predajom na základe
osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu-predaja sú nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Ratnovce parcely č. 1820/2 o
výmere 503 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa na LV č. 900 a č.
1820/6 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 29m2 nachádzajúcej sa na LV č. 900
Ing. Jozefom Benkom nar. 14.9.1966 trvale bytom Ducové č.187 a Branislavom Benkom nar.
6.3.1973 trvale bytom Piešťany Nikola Teslu 4407/13 Piešťany. Cena určená uznesením č. 6/2011
je 15.-€ za m2 t.j. celkom 7980.-€
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Ratnovce bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Ratnovciach dňa 26.8.2015
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Ratnovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu,
že tieto nie sú použiteľné pre iného užívateľa a nie sú použiteľný ani pre obec. Kupujúci už
dlhodobo užívajú pozemky ako pozemok pod stavbou chaty (chata vedená na LV č.1231 pre k.ú.
Ratnovce), ktorú vlastnia kúpujúci ,každý v 1/2-ine a okolitý oplotený pozemok. Pre tento účel
Obec Ratnovce dala vyhotoviť ešte v roku 2012 Geometrický plán, ktorý odčlenil z pozemku v
majetku obce len takú časť pozemku - teraz p.č. 1820/2, ktorá je oplotená ako okolitý pozemok k
pozemku p.č. 1820/6 a chate s.č. 355. Ing. Jozef Benko a Branislav Benko dlhodobo užívajú
uvedené parcely k prechodu k záhradnej chatke ktorej sú spoluvlastníkmi. Kupujúci nie je
fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
„Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Ratnovce“
Obec Ratnovce v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Ratnovce predajom na základe
osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu-predaja sú nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Ratnovce parc. č. 1820/10
nachádzajúcej sa na LV č. 900 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 96 m2 vo
vlastníctve obce Ratnovce v podiele 1/1
Kupujúcim je p. Branislav Ragan trvale bytom Jána Kupeckého 4 , Piešťany nar. 23.8.1965
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cena určená uznesením č. 6/2011 je 15.-€ za m2 t.j. celkom 1440.-€
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Ratnovce bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Ratnovciach dňa 26.8.2015
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Ratnovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu,
že nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec. Kupujúci už dlhodobo
užíva pozemok ako prístupovú komunikáciu k pozemku p.č. 1951/10. Pre tento účel Obec
Ratnovce dala vyhotoviť ešte v roku 2012 Geometrický plán, ktorý odčlenil z pozemku v majetku
obce len takú časť pozemku - teraz p.č. 1820/10, ktorá je nevyhnutná pre prístup na p.č.
1951/10.Pán Ragan je spoluvlastníkom susediacej parcely č. 1951/10 - podiel 1/2ina, a kupovanú
parcelu č. 1820/10 dlhodobo užíva k prechodu na p.č. 1951/10. Ďalší spoluvlastníci p.č. 1951/10
neprejavili záujem o kúpu p.č. 1820/10 a dali súhlas k tomu aby túto parcelu nadobudol do
výlučného vlastníctva p. Branislav Ragan trvale bytom Jána Kupeckého 4 , Piešťany nar.
23.8.1965. Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Podľa platného zákona obec musí zverejniť:
Prijala uznesenie č.24/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 prijali jednomyseľne tieto
zámery , ktoré budú zverejnené na tabuly oznamov a aj na našej stránke obce.
Prijala uznesenie č.25/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 prijali jednomyseľne schvaľujú
kúpnopredajnú zmluvu pre Branislava Ragana.
Prijala uznesenie č.26/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 prijali jednomyseľne schvaľujú
kúpnopredajnú zmluvu pre Ing. Jozefa Benku a Branislava Benku.
K bodu č.7
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 2.štvrťrok 2015.
U z n e s e n i e č. 30/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú
hospodárenie obce za 2 štvrťrok 2015 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .
K bodu č.8
___________
Pracovníčka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce. Úprava rozpočtu sa týka
príjmov navýšenie v celkovej sume 6765,22€ .Výdavkov v celkovej sume 20 996,77€. Schválený
rozpočet roku 2015 nám umožňuje robiť presuny v jednotlivých položkách a aj navýšenie
výdavkov.
U z n e s e n i e č. 31/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú úpravy
v rozpočte podľa predloženej tabulky./ Príloha k zápisnici /
K bodu č.9
___________
Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Jozefa Benku a Branislava Benku na povolenie splácania
kúpnej ceny nehnuteľnosti v sume 7980,-€v mesačných splátkach po 266,-€ mesačne. Prvú
splátku už uhradili na účet obce 15.07.2015.
Poslanec Tvaroška povedal, že treba k zmluve urobiť dodatok ,že vlastníctvo získa až po
zaplatený celej sumy. Ďalej poslanci diskutovali, že treba pozrieť výšku spotrebných úverov
a pripočítať úroky, obec musí hospodárne nakladať s majetkom a to by bolo ako čo „pôžička“ .
Na záver sa poslanci zhodli, že celé to má v riešení JUDr. Jozef Urban tak on urobí dodatok
a samozrejme aj navýšenie o úroky.
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K bodu č.11
___________
Starosta obce prečítal žiadosť NIKÉ - stávková spoločnosť, ktorá požiadala o súhlas na otvorenie
pobočky stávkovej kancelárie v Bufet SAFARI ,Ratnovce č.290. Zároveň požiadali aj
o schválenie otváracích hodín denne od 10,00 do 22,00 hod.
Uznesenie č.27/2015 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú otvorenie
stávkovej kancelárie a aj otváracie hodiny v čase denne od 10,00 do22,00 hod.
K bodu č.12
___________
Starosta obce informoval poslancov o potrebe dať si urobiť Energetický audit . Bola výzva na
spracovanie energetického auditu na Verejné osvetlenie. Obec sa zapojila do tohto projektu prišli
tri cenové ponuky starosta prečítal. Tento projekt je financovaný z kohézneho fondu
rekonštrukcie a modernizácie VO na základe výzvy MH SR KaHR-22VS-1501 v rámci
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. je tam spoluúčať obce 5%.
Obec zaplatí celý projekt a potom sa finančné prostriedky po zúčtovaní vrátia vo výške 95% na
účet obce. Starosta prečítal ponuky firiem:
firma Venimex Slovákia s.r.o Klincová 37 Bratislava dala cenovú ponuku :3100,-€
firma Eduard Bečka – ELMA, Bojná 108, dali cenovú ponuku v sume:4500,-€
firma Smart Lighting engineering, DOJČ 419, dali cenovú ponuku v sume :2600,-€
Poslanci sa po diskusii zhodli na ponuke za 2600,-€
Uznesenie č.28 všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne schvaľujú cenovú ponuku pre
realizáciu v sume 2600,- od firmy z Dojču. Obec zaplatí za zhotovenie Energetického auditu
uvedenú sumu. Po zúčtovaní sa finančné prostriedky vo výške 95% vrátia na účet obce.
K bodu č.14
___________
Starosta obce prečítal list od pána Ing. Milana Štefánika , ktorý adresoval obci dňa 10.08.2015.
Vysvetlili si jednotlivé časti žiadosti. Pán Štefánik s vysvetlením žiadosti súhlasil a nie je
potrebná písomná forma.
Druhá žiadosť sa týkala odpredaja parcely č.2308/116 o výmere 62m2.Na tento pozemok
zriadila obec Ratnovce vecné bremeno. Menovaní chcú obci tento pozemok predať za cenu
1m2/15€. Poslanec Štefan Tvaroška povedal, ako by na nás pozerali ostatní občania , ktorí
odpredali pod obecný chodník svoje časti parciel za cenu 1m2/0,10€
Poslanec Milan Boďo , priniesol na zastupiteľstvo list, v ktorom pán Štefánik v roku 2009 žiadal
obec Ratnovce o zámenu pozemkov výmeru chodníka 62m2 za 64m2 prihradený pozemok na
ktorom má posadené tuje a sklenník. Poslanci vtedy so zámenou nesúhlasili.
Poslanci sa zhodli, že na budúcom OZ sa k tomuto bodu vrátia

K bodu č.17
__________
Starosta obce informoval poslancov, že obec požiadala Generali poisťovňu o zrušenie poistných
zmlúv . Generali poisťovňa našu žiadosť akceptovala. Prvá komunálna finančná p. Hambálek
nám spracováva poistenie majetku za obec , ktoré odporučilo Regionálne vzdelávacie centrum
a ZMO, Trnava, ktorí robí výberové konanie.
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K bodu č.18
_____________
Starosta obce informoval, že obec Ratnovce potrebuje nový plán Hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Ratnovce. Tento plán potrebuje obec k výzvam a projektom.
Po diskusii prijali toto
U z n e s e n i e č. 29/2015 z prítomných poslancov 7 súhlasia z vyhotovením PHaSR
a poverujú starostu obce , aby sa tým zaoberal a dal vypracovať tento plán.
K bodu č.19.
______________
Starosta obce prečítal list stavebnej komisie. Povedal, že sú to podnety, ale chýbajú návrhy ako to
riešiť povedal starosta. Keď komisia niečo navrhne má doložiť či už nákres v prípade parkoviska
alebo riešenie ...Poslanci sa na záver zhodli, že sa týmto bodom budú zaoberáť na budúcom
zasadnutí.
K bodu rôzne: č.10
______________
Ako hosť bol na zastupiteľstve aj p. Viliam Kozák občan Vrbového, rodák z našej obce, ktorý
povedal, že sa staral o vyčistenie potoka Hlavina , stále to robiť nemôže a tak žiadal o pomoc
a čistenie aj obec. Upozornil na nájomcu pôdy v našej obci pána Jozefa Slováka , ktorý dlhé roky
hospodári na našich poliach...ak sa nebude pôda obrábať uvedomujete si čo to bude pre Vašu
obec? Ďalej upozornil na kosenie, ktoré robil v obci treba sa pripojiť a obkášať aj okolo potoka.
Poriadanie hodového posedenia, ktoré navrhla poslankyňa Balleková sa uskutočnilo.. Poslanec
Boďo povedal, že on pani Ballekovej určite pomôže s prípravou...a aj pomohol. Zároveň aj
poďakoval všetkým čo na hodovom posedení pomáhali: p. Ballekovej, p.Sigetovej Daniele,
Sigetovej Lujze, Jarmile Gábrišovej, Danke Markovej, Evke Homolovej, Alene Bednárovej.
Posedenie dopadlo dobre, kto mal záujem sa zabavil ....
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Mgr.Andrej Petrík, ...........................
Martin Homola

.............................
Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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