Zápisnica č.3/2017
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 23.06.2017 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2017
o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, JUDr.Andrej Petrík
Štefan Vavro, Milan Boďo ,
Neprítomný : Roman Vavro,
Ďalej boli prítomní: Ing. Milan Štefánik
Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Martin Homola, Ivana Balleková
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.Výročná správa za rok 2016.
3.Záverečný účet za rok 2016.
4.Audit obce za rok 2016.
5. Hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2017.
6.Úprava rozpočtu na rok 2017
7. Schválenie VZN č.2/2017
8. Schválenie zámeny pozemkov
9. Rôzne
Starosta privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu č.1
–––––––––––––––
Kontrola uznesení: uznesenia sa priebežne plnia povedal starosta obce.
K bodu č.2 .
___________
Pracovníčka obce povedala poslancom, že všetci dostali s materiálmi aj Výročnú správu obce
za rok 2016.
U z n e s e n i e č. 15/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú Výročnú
správu obce za rok 2016 bez výhrad.
K bodu č.3
___________
Pracovníčka obce hovorila, že Záverečný účet obce za rok 2016 ste mali tiež doma, aké máte
otázky?
Povedala, že treba si pozrieť návrh na uznesenie na poslednej strane.
U z n e s e n i e č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume : 77 932,43 €
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zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na:
- Tvorbu rezervného fondu obce v sume: : 77 932,43 €
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie celého rezervného fondu vo výške :
77 932,43 €
na kapitálové výdavky v roku 2017.

K bodu č.4
___________
Starosta obce informoval poslancov o audite v našej obci zo dňa 6.6.2017.Starosta obce
prečítal Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Ratnovce o overení
účtovnej závierky k 31.12.2016 a dodatok Správy audítora v zmysle zákona č.540/2007
Z.z.§23 odsek 5.
U z n e s e n i e č.17/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok
2016.
K bodu č.5
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2017.
U z n e s e n i e č. 18/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie
obce za 1 štvrťrok 2017 bez výhrad, a berú na vedomie hospodárenie obce .

K bodu č.6
___________
Úprava rozpočtu na rok 2017. Po schválení záverečného účtu sa poslanci rozhodli upraviť
rozpočet a použiť finančné prostriedky takto:
Chodník zo zámkovej dlažby kapitálový rozpočet:......... 20 000,-€
Oprava miestnych komunikácií kapitálový rozpočet :........15 000,-€
U z n e s e n i e č. 19/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú úpravu
rozpočtu a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky.
K bodu č.7
___________
Starosta povedal poslancom, že sa blížia voľby do VÚC, z tohto dôvodu sme povinný prijať
VZN č.2/2017 na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
U z n e s e n i e č. 20/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.2/2017
K bodu č.8
___________
Zámena pozemku parc. č. 206 zastavaná plocha a nádvorie LV 900 k.ú. Ratnovce podiel 1/1
vo vlastníctve obce Ratnovce č. 152 vo výmere 912 m2 a parc. č. 203/2 zastavaná plocha a
nádvorie LV 900 k.ú. Ratnovce podiel 1/1 vo vlastníctve obce Ratnovce č. 152 vo výmere
194 m2 za:
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¾ podiel parc. č. 1024 orná pôda LV 2124 vo vlastníctve Slovák Jozef r. Slovák a Mária
Slováková r. Vidová, Piešťanská 268/98 Sokolovce vo výmere 1011 m2 (spoluvlastnícky
podiel)
U z n e s e n i e č. 21/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zámenu
pozemkov v zmysle predloženého návrhu zámeru.
K bodu rôzne
____________
Poslanec Martin Homola navrhol, aby sa upravil priestor pri kontajneroch na Kapustnickej
ceste. Starosta povedal, že nevie kde sú hranice obecnej parcely. Musí sa to dať zamerať
geodetom.
U z n e s e n i e č. 22/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zameranie
priestoru pod odpadkové koše, aby sa tento priestor tiež upravil dlažbou.
Poslanci diskutovali o tom, že sa dala dopravná značka pred Ing. Rácika Fedora, aby sa
zabránilo parkovaniu na chodníku. Poslanci požadujú, aby starosta takto pokračoval a riešil
parkovanie pred p. Richardom Burzalom .Treba tiež vyriešiť pakovanie na chodníku od
zastávky pri obecnom úrade až po ihrisko. Už je problém prejsť tento úsek nakoľko občania
parkujú aj na chodníku. Poslanci doporučili starostovi, aby to riešil s odborom dopravy, aké
dopravné značky tam treba umiestniť.
Starosta informoval, že MUDr. Ondrusová detská lekárka oznámila, že bude v našej obci
ordinovať už len do konca roka 2017.Väčšina detí chodí do Piešťan do ambulancie.
Starosta informoval poslancov o výzve na zaplatenie sumy 3985,06€ , ktoré nám poslala
advokátska kancelária Mojžiš a partneri Sasinkova 10, Bratislava, ktorá zastupovala
v súdnom spore pána Ing. Milana Štefánika proti obci Ratnovce a Slovenskému
pozemkovému fondu. Obec Ratnovce tento spor prehrala a parcela č.2310/4 o výmere 62m2
sa stala vlastníctvom pána Milana Štefánika, Ratnovce č.313.
Pán Štefánik vystúpil, že bývalý starosta p.Martin Adamča tento spor začal . Objednal
geodetov a tvrdil nám , že prehráme. Celý spor sa riešil takmer sedem rokov a náklady
narástli až na túto sumu.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.

Overovatelia: :Martin Homola ....................
Ivana Balleková...................

Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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