Zápisnica č.2/2017
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10.4.2017 o 18,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.4.2017
o 18,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Štefan Vavro,
Milan Boďo , Roman Vavro, JUDr. Andrej Petrík
Ďalej boli prítomní: Ing. Milan Štefánik, Martin Brečan
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Peter Gogol. Privítal všetkých
prítomných na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej starosta
oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci obdržali na
pozvánkach, ktorý doplnil ešte :
- PHSR vyhodnotenie
- Zámena pozemkov s Jozefom Slovákom a obcou / riešenie cintorína/.
- Milan Boďo autoopravovňa Ratnovce č.304 - schválenie otváracích hodín prevádzky
- Obecný futbalový klub Ratnovce –poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie
kosačky.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : JUDr. Andrej Petrík a Štefan Vavro
Pán Brečan Martin si priniesol list , ktorý poslancom chcel prečítať. Poslanci sa zhodli, aby
jeho žiadosť bola zaradená na začiatok programu.
O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Všetci prítomní poslanci v počte 7 jednomyseľne hlasovali za predložený program.
Program:
1.Kontrola uznesení z minulého OZ.
2.List - p. Brečan
3.VZN č.1/2017 schválenie.
4.Žiadosť o odpredaj pozemku M. Minaroviech.
5.Rôzne.
- PHSR vyhodnotenie
- Zámena pozemkov s Jozefom Slovákom a obcou / riešenie cintorína/
- Milan Boďo autoopravovňa Ratnovce č.304 - schválenie otváracích hodín prevádzky
- Obecný futbalový klub Ratnovce - poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie
kosačky
K bodu č.1
Starosta obce konštatoval, že uznesenie z minulého OZ sa plnia.
K bodu č.2
Pán Brečan Martin vystúpil na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, kde prečítal list, ktorý si
priniesol. Popisuje, že jeho manželka prišla 30.3.2017 platiť daň z nehnuteľností, poplatok za
vývoz smetí a daň za psa na obecný úrad. Platenie dane jej nebolo umožnené z dôvodu
čerpania dovolenky pracovníčky A.Bednárovej. Sťažuje sa na to, že je poškodený a má plnú
nádobu na TKO.
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Ďalej sa sťažoval, že si chcel zakúpiť rybársky lístok hoci má ešte platný do 14.5.2017 a chcel
si ho zakúpiť dňa 5.4.2017. Nebolo mu to umožnené, nakoľko má ešte platný rybársky lístok.
V liste ďalej uvádza, že navrhuje na štátnej ceste medzi zastávkami Sĺňava zriadiť prechod
pre chodcov.
Pracovníčka obce sa k plateniu dane vyjadrila, že si čerpala riadnu dovolenku, pretože mala
návštevu.
Pravdou je že minimálne 50x to v miestnom rozhlase vyhlasovala, upozorňovala občanov na
termín 1.4.2017, kedy sa bude robiť kontrola nálepiek o zaplatení poplatku za vývoz smetí.
Vyhlasovala to niekoľko krát denne aj v stredu kedy je obecný úrad otvorený od 7,15 do
17,00hod. Žiaden iný občan sa nebol sťažovať .
Čo sa týka rybárskeho lístka a jeho platnosti, je možné po overení si tejto skutočnosti vydávať
rybársky lístok aj dopredu.
Na návrh vybudovania prechodu starosta obce odpovedal, že obec sa v minulosti pokúšala
riešiť tento prechod , ale k danému riešeniu musí vydať stanovisko odbor dopravy okresného
úradu a dopravný policajt, ktorí už v minulosti z dôvodu bezpečnosti zamietli zriadenie
prechodu pre chodcov v tomto priestore z dôvodu neprehľadnosti v zákrute pri zastávke
„Sľňava“
K bodu č.3
Starosta obce povedal, že návrh VZN č.1/2017 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ratnovce
bol po dobu 15 dní zverejnený, neboli vznesené žiadne pripomienky a môže byť schválený v
navrhovanej podobe.
V súčastnosti prispievajú rodičia na školné 10,-€ návrh je na 13,-€
Zároveň v navrhovanom VZN bol návrh na platenie réžie denne 0,30 €.
U z n e s e n i e č. 8/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú VZN č.1/2017
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ratnovce školné na 13,- € a dennú réžiu na 0,30-€ na
jedno dieťa.
K bodu č.4
Starosta obce prečítal žiadosť o odkúpenie pozemku p. M. Minaroviech.
Poslanci k tejto žiadosti nediskutovali a prijali toto
U z n e s e n i e č. 9/2017 všetci prítomní poslanci v počte 7 sa zdržali hlasovania. Tým
rozhodli pozemok neodpredať.
K bodu č.5
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ratnovce za rok
2016 prečítal starosta obce.
U z n e s e n i e č. 10/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú vyhodnotenie
PHSR za rok 2016
Zámena pozemkov s Jozefom Slovákom a obcou / riešenie cintorína/.
U z n e s e n i e č. 11/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zámer zámeny
pozemkov. Zámer bude zverejnený v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
Žiadosť p.Milana Boďu, autoopravovňa, Ratnovce č.304- schválenie otváracích hodín
prevádzky
U z n e s e n i e č. 12/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú predložený
návrh na otváracie hodiny.
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Obecný futbalový klub Ratnovce žiadosť - poskytnutie finančných prostriedkov na
zakúpenie kosačky. Starosta prečítal žiadosť, ktorú predložil prezident futbalového klubu
a poslanec JUDr. Andrej Petrík ktorý píše, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. Obec
Ratnovce im poskytla dotáciu v roku 2016 účelovo na kosačku 1000,-€ a teraz požadujú
dotáciu OFK navýšiť ešte o 1255,-€ na zakúpenie kosačky zn: Starjet Challenge AJ 92-16L,
ktorá bude spĺňať parametre na kosenie ihriska. Uvedená kosačka by slúžila aj pre iné účely
obce. Po diskusii poslanci prijali
U z n e s e n i e č. 13/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú zakúpenie
kosačky a poskytnutie dotácie vo výške 1255,-€ na zakúpenie kosačky.
Pracovníčka obce zároveň oznámila, že treba schváliť aj úpravu rozpočtu a navýšenie
finančných prostriedkov pre OFK na sumu 6255,-€.
U z n e s e n i e č. 14/2017 všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú úpravu
rozpočtu a jeho navýšenie o 1255,-€.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: JUDr.Andrej Petrík :........................
Štefan Vavro....................................
Peter Gogol
starosta obce
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