Obecný úrad

Obec Ratkovo

Ratkovo 63
038 54 Krpeľany
IČO: 00316865
Tel.: 043/429 51 68
Email: starosta@ratkovo.sk
www.ratkovo.sk

Zápisnica

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 17. 9. 2020 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Dalibor Frkáň, Radovan Volna, Miroslav Šišítka, Martin Volna
Ospravedlnený: Jela Milancová,
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
6. Prerokovanie a schválenie zmluvy o združení prostriedkov
7. Príprava podkladov na zvýšenie príjmov v rozpočte obce na rok 2021
8. Činnosť DHZ - dostavba hasičskej zbrojnice
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie
zvolal v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov.
K bodu 2:
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Poslanci boli pozvaní pozvánkou, ktorá bola
zverejnená aj na úradnej tabuli a web. stránke. Konštatoval, že z 5 volených poslancov sú štyria
poslanci prítomní.
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci
za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 13. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 13. zasadnutia OZ v roku 2020
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Prerokovanie a schválenie zmluvy o združení prostriedkov
Príprava podkladov na zvýšenie príjmov v rozpočte obce na rok
2021
8. Činnosť DHZ - dostavba hasičskej zbrojnice
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Martina Volnu
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu.
Návrhová komisia: Miroslav Šišítka, Radovan Volna
Menovaní boli schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 91//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Martina Volnu ,
overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Miroslav Šišítka, Radovan Volna
K bodu 4:
Starosta obce prečítal všetky uznesenia roku 2020 a konštatoval, že všetky sú splnené.
K bodu 5:
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obcep
aby prečítal zverejenný návrh plánu práce hlavného kontrolóra na II. Polrok 2020. Zároveň
požiadal kontrolóra obce o prednesenie správy z kontroly č. 1/2020. Poslanci zobrali správu na
vedomie
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci za: 4 poslanci,

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 92//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán hlavného kontrolóra obce Ratkovo na II.polrok roku 2020.
K bodu 6:
Starosta predneisol návrh na združenie investície spoločne s obcami Krpeľany a Nolčovo na
vyznačenie zaraďovacieho dopravného pruhu na ceste I/18 v križovatke s cestou III/2131. Celkové
naklady sú 1249,58 €. Kľúč na spolufinacovanie je rozdelenie čiastky podľa počtu obyvtaeľov
jednotlivých obcí. Krpeľany majú k 1.1.2019 1080 občanov, Nolčovo 246 a Ratkovo 195 občanov.
Náklady na jedného občana predstavujú teda 0,8216€
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Príspevok našej obce teda predstavuje 160,21€
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci za: 4 proti: 0, zdržali sa: 0
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 93//2020
I.
II.
III.
IV.

Prerokovalo spolufinacovanie vodorovného dopravného značenia zaraďovacieho pruhu na
križovatke ciest I/18 a III/2131 v smere na Turany a združenie finančných prostriedkov na
vyznačenie zaraďovacieho dopravného pruhu s obcami Krpeľany a Nolčovo.
Schvaľuje výšku finančného príspevku vo výške 160,21€ podľa počtu obyvateľov obce
Ratkovo k 1.1.2019 t.j. 195 obyvateľov
Schvaľuje jednorázové združenie finačných prostriedkov za združovateľa obec Ratkovo vo
výške 160,21€ za účelom realizácie vyznačenia dopravného značenia zaraďovacieho pruhu
na križovatke cesty I/18 a cesty III/2131 v smere na Turany.
Schaľuje združenie investícii medzi obcami Krpeľany, Ratkovo a Nolčovo s názvom:
„Zmena organizácie dopravy výjazdu z cesty III/2131 na cestu I/18 v smere na Martin.“

K bodu 7:
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že rozpočet obce v príjmovej časti je krátený zo
strany štátu k dnešnému dňu o cca 2600€. Je potrebné hľadať rezervy vo vlastných zdrojoch.
Poslanci diskutovali o potrebe, aby si občania dali na poriadok skutočne využívané pozemky s
listom vlastníctva, prístavby a garáže so snímkami z mapy a tieto údaje musia byť premietnuté v
daňovom priznaní , ako aj v dotazníku o sčítaní obyvateľstva, ktoré má byť ukončené v I.štvrťroku
2021 . Túto situáciu je potrebné riešiť aj zo strany starostu, ako zodpovedného vedúceho
stavebného úradu v našej obci.
Starostra vyzval poslancov, aby vo svojom okolí, ale aj u seba si skontrolovali, či majú správne
podané daňové priznania za svoje nehnuteľnosti a ak nie, aby tak urobili do 31.1.2021.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie
K bodu 8:
Starosta obce informoval poslancov o stave šetrenia výstavby hasičskej zbrojnice, nakoľko p.
Stanislav B. podal trestné oznámenie ako oznamovateľ trestnej činnosti.
Ďalej informoval poslancov o stave výberu dodávateľa na montáž strešnej konštrukcie na hasičskú
garáž. Poslanci upozornili starostu, aby vecné a finančné dokončenie "Prístavby hasičskej
garáže"zabezpečil v zmysle platných zákonov.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie
K bodu 9:
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s ministrom dopravy k výstavbe dialnice D1 – tunel
Korbeľka. Projekt tunela je na posudzovaní ne Úrade pre ochranu vôd.
Ďalej poslanci rozobrali prevádzku posilňovne a pravdepodobne sa bude riešiť poplatok za energie
od cvičencov.
Ďalej možnosť mobilnej aplikácie z webovej stránky obce Ratkovo.
Poslanec M.Volna sa spýtal , že v akom štádiu je uličný rozvod vody v novej časti IBV - starosta
odpovedal, že ešte nie je odovzdaný TURVODU Martin do užívania. Ďalej sa informoval o
situácii legalizácie miestnych komunikácií - Prielohy a IBV -starosta odpovedal, že Ing.Piecka zo
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stav. úradu je dlhodobo PN a ide do dôchodku a nová pracovníčka po oboznámení sa so spismi
zvolá nové stavebné konania.
Poslanec M. Šišítka sa informoval na stav šetrenia kamerového systému - starosta ho informoval, že
ešte výsledok šetrenia nebol na obec doručený.
Poslanec M.Šišítka požiadal starostu vzhľadom na blížiaci sa sviatok Pamiatka zosnulých o
obstrihanie stromov /tuje/ popri schodoch na cintoríne - starosta prisľúbil, že to zabezpečí.
Taktiež sa opýtal, prečo na virtuálnom cintoríne sú zobrazené len mená zosnulých bez dátumov starosta a kontrolór odpovedali, že to nemôže byť zobrazené , lebo to spadá pod ochranu osobných
údajov.
Starosta informoval na podnet Dušana Vojtku ml. o vyjadrení SSE Žilina o potrebe riešenia úpravu vysokého napätia ktoré križuje pozemky cez Prielohy, miestnu komunikáciu IBV a
pozemky IBV.Jedná sa o úpravu - dvojzávesy na stožiari v hodnote cca 3 500,- EUR, ktoré SSE
nechcú urobiť na vlastné náklady.Starosta dnes telefonoval a upozornil na to pracovníka SSE a
zaslal mu podklady a dohodli sa, že to preverí a zaujme stanovisko v priebehu budúceho týždňa.
Starosta informoval k trestnému vyšetrovaniu straty ornice z komunikácií IBV ku ktorému p.
Stanislav B. podal sťažnosť - polícia pokračuje vo vyšetrovaní.
Starosta obce podal informáciu, že v rámci šetrenia boli prepustené z Obecného úradu dve
upratovačky.
Poslanci zobrali informácie na vedomie
K bodu 10:
Interpelácie poslancov neboli
K bodu 11:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 17. 9. 2020.
K bodu 12:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Martin Volna
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Šišítka

..............................

Radovan Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 17. 9. 2020
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. Prerokovalo: Návrh programu 13. zasadnutia OZ
II. Schvaľuje: Program 13. zasadnutia OZ v roku 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Prerokovanie a schválenie zmluvy o združení prostriedkov
Príprava podkladov na zvýšenie príjmov v rozpočte obce na rok
2021
8. Činnosť DHZ - dostavba hasičskej zbrojnice
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
OZ prijalo uznesenie č. 91//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Martina Volnu ,
overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Miroslav Šišítka, Radovan Volna
OZ prijalo uznesenie č. 92//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán hlavného kontrolóra obce Ratkovo na II. Polrok roku 2020.
OZ prijalo uznesenie č. 93//2020
V.

Prerokovalo spolufinacovanie vodorovného dopravného značenia zaraďovacieho pruhu na
križovatke ciest I/18 a III/2131 v smere na Turany a združenie finačných prostriedkov na
vyznačenie zaraďovacieho dopravného pruhu s obcami Krpeľany a Nolčovo.
VI.
Schvaľuje jednorávovú výšku finančného príspevku vo výške 160,21€ podľa počtu
obyvateľov obce Ratkovo k 1.1.2019, t.j. 195 obyvateľov
VII. Schvaľuje združenie finačných prostriedkov za združovateľa obec Ratkovo vo výške
160,21€ za účelom realizácie vyznačenia dopravného značenia zaraďovacieho pruhu na
križovatke cesty I/18 a cesty III/2131 v smere na Turany.
VIII. Schaľuje združenie investícii medzi obcami Krpeľany, Ratkovo a Nolčovo s názvom:
„Zmena organizácie dopravy výjazdu z cesty III/2131 na cestu I/18 v smere na Martin.“
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OZ prijalo uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 17. 9. 2020

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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