Obec Ratkovo

Obecný úrad
Ratkovo 63
038 54 Krpeľany
Tel.: 0908 940 306
www. ratkovo.sk

Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 16. 12. 2021 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Radovan Volna, Jela Milancová, Dalibor Frkáň, Miroslav Šišítka
Ospravedlnení: MartinVolna
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmluva so spoločnosťou ASEKOL – zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov
7. Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
8. Dodatok k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
10. Správa z kontroly č. 03/2021
11. Stav kroniky obce
12. Zmluva o budúcej zmluve – Marek Vaňko
13. Zmluva o budúcej zmluve -Adrián Volna
14. Príprava kultúrno-spoločenských akcii v obci v roku 2022
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver
K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie zvolal
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov.
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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. ( Ospravedlnený - Martin Volna - PN)
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 150/2021
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 21. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 21. zasadnutia OZ v roku 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmluva so spoločnosťou Asekol – zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadmi
z obalov a neobalových výrobkov
7. Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
8. Dodatok k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
10. Správa z kontroly č. 03/2021
11. Stav kroniky obce
12. Zmluva o budúcej zmluve – Marek Vaňko
13. Zmluva o budúcej zmluve - Adrián Volna
14. Príprava kultúrno-spoločenských akcii v obci v roku 2022
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Milancová J., Volna R.,Frkáň D.,Šišitka M.
VolnaM

K bodu 3, 4
Starosta obce navrhol za zapisovateľa Jelu Milancovú, overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa
a Miroslava Šišítku
Návrhová komisia: Dalibor Frkáň a Miroslav Šišítka
Menovaní boli schválení prítomnými poslancami.
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OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 151//2021
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľujezapisovateľa: Jelu Milancovú, overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Miroslava
Šišítku
volí návrhovú komisiu: Dalibora Frkáňa a Miroslava Šišítku
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Milancová J., R.Volna Frkáň D.,Šišitka M
M.,Volna.,

K bodu 5:
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z20. zastupiteľstva 2021 sú splnené.
K bodu 6:
Starosta obceoboznámil poslancov s potrebou uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o.,
predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o zabezepčení systému združovania nakladania
s odpadmi z obalov a s odpadmi s z neobalových výrobkov v obci Ratkovo – zmluva bola schválená
dodatočne po predošlom schválení prosredníctvom emailovej komunikácie.
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 152//2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje Zmluvu s spolupráci pri zabezepčovaní systému
združovaného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výtrobkov so spoločnosťou ASEKOL SK,
s.r.o..
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Milancová J., Volna R.. Frkáň D., Šišítka M.
Volna M.,

K bodu 7:
Starosta obce oboznámip poslanco s o zákonnou povinsťou obce zverejňovať všetjky zmluvy uzatvorené
obecou v Centrálnom registri zmlúv. Obec má fukčnú www.stránku, ktorá po úprave túto povinnosť vie
technicky zabezepčiť v spolupráci so správcom stránky spoločnosťou Galileo Corporation s.r.o.
Z uvedeného dúvodu navrhol s spoločnosťou Galileo Corporation s.r.o. uzatvoriť zmluvu o prepojení
zmlúv z www stránok na Centrálny register.
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OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 153//2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje uzatvoriť zmluvu o prepojení zmlúv z www stránok na
Centrálny register so spoločnosťou Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda.
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Volna R., Milancová J., Frkáň D., Šišítka M.
Volna M

K bodu 8:
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom dodatku č. 1 K Zmluve o zabezpečení odborného výkonu
prevádzky verejného vodovodu so spoločnosťou Turvod a.s. č. O-103/2022. Jedná sa o zabezpečenie
prevádzky verejného vodovodu na rozšírenej vetve vodovodu k parcele C-KN č. 229/53, investorom
ktorej bol p. Matej Petrák.
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 154/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje dodatok č. 1 K Zmluve o zabezpečení odborného výkonu
prevádzky verejného vodovodu so spoločnosťou Turvod a.s. č. O-103/2022.
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Volna R., Milancová J., Frkáň D., Šišítka M.
Volna M.

K bodu 9:
Starosta obce oboznámil poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 10:
Starosta oboznámil poslancov so správou hlavného kontrolóra č. 03/21. Kontrola bola zameraná na
kontrolu bežných výdavkov rozpočtu – odmeny vyplatené na základe dohôd o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
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K bodu 11:
Starosta obce oboznámil poslancov so stavom kroniky obce Ratkovo. Konštatoval, že zatiaľ sa nepodarilo
uzatvoriť dohodu s novým kronikárom. Do najbližšieho zasadutia obecného zastupiteľstva je potrebné
uzatvoriť dohodu s kronikárom. Do úvahy pripadajú dvaja kandidáti.

K bodu 12:
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o budúcej zmluve,ktorá rieši dlhodobý prenájom
pozemku vlastníkov- Mareka Vaňku, bytom Československej armády 236/2, 038 54 Krpeľany a Nikoly
Cibulkovej, bytom Štefánikova 140/5, 038 54 Krpeľany. Jedná sa o prenájom novovzniknutej parcely CKN 109/5 vo výmere 4m2 a C-KN 209/12 vo výmere 3m2, ktoré su potrebné na rozšírenie križovatky do
miestnej komunikácie smerom Na Závoz.

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 155/2021
Obecné zastupiteľsto schvaľuje návrh zmluvy o budúcej zmluve s MarekomVaňkom, bytom
Československej armády 236/2, 038 54 Krpeľany a Nikolou Cibulkovou, bytom Štefánikova 140/5, 038
54 Krpeľany.

4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Milancová J., Volna R.,Frkáň D., Šišítka M.
Volna M.,

K bodu 13:
Starosta obce predložil poslancom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá je
uzatvorená s Adrianom Volnom,bytom Ratkovo 62, ktorá rieši uloženie inžinierských sietí v prospech
oprávneného.
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 156/2021
Obecné zastupiteľsto schvaľuje návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá je
uzatvorená s Adrianom Volnom, bytom Ratkovo 62
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022
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Milancová J., Volna R.,Frkáň D., Šišítka M.
Volna M.

K bodu 14:
Starosta obce navrhol poslancom usporiadať v roku 2022 Deň matiek spojený s uvítaním detí do života
a oslavu 90.výročia založenia DHZ v Ratkove. Poslanci sa dohodli, že Deň matiek sa uskutoční 8.5.
2022 a oslava 90.výročia založenia DHZ spolu s Dňom obce Ratkovo 18.6. 2022
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 157/2021
Obecné zastupiteľsto schvaľuje usporiadanie Dňa matiek 8.5. 2022 a oslavu 90.výročia založenia DHZ
spolu s Dňom obce Ratkovo 18.6. 2022
4
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 18.3.2022

Milancová J., Volna R.,Frkáň D., Šišítka M.
Volna M.

K bodu 15:
Starosta obce informoval poslancov:
-

O podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na vybudovanie chodíka pri ceste III/2135 - kde
je rigol v rúrach
Poďakoval občanom za zbierku potravín a vecí potrebných pre Ukrajinu, ktorá bola organizovaná
prostredníctvom územnej organizácie DPO.
Informoval o percente triedenia odpadu, kde obec dosiahla 40,25% triedenia odpadu
poslanec Miroslav Šišítka v zmysle Rozhodnutia OÚ - PLO zo dňa 28.11.2017 žiada starostu obce
Ratkovo,aby na parcely CKN 229/116 a 229/117, bolo umiestnené 2x po 17 M3 ornice z priľahlej
novobudovanej cesty, ktorá je vo verejnom záujme navýšená cca o 30 cm nad pozemkom.
poslanec Miroslav Šišítka žiadal o zverejnenie Rozhodnutia o kolaudácii stavby - "Prístavba
hasičskej garáže Ratkovo",na oficiálnej stránke obce Ratkovo
Poslanec Dalibor Frkáň:
a) podal informácie z okrskovej schôdzieDHZ, ktorá sa konala v Krpeľanoch
b) informoval sa o úhrade pokuty uloženej starostovi obce
c) dal nárh na zakúpenie nového kotlíka a pivných setov pre potreby obce
d) informoval o nutnosti opraviť strechu na garáži, kde bol šrotovník
e) upozornil na potrebu preloženia palety s obrubníkmi pri požiarnej nádrži – vrchný rad je
nebezpečne naklonený
f) navrhol naištalovať gamatku do klubovne DHZ
g) navrhol urobiť vývod vody ku hasičskej garáži
h) navrhol usporiadať brigadú na jarné upratanie obce- dohodol sa dátum 10.4. 2022
i) navrhol prehodnotiť odmeny poslancov, účtovníčky a hlavného kontrolóra obce

K bodu 16:
Žiadne interpelácie neboli
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K bodu 17:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Dalibor Frkáň .................................
Miroslav Šišítka ..............................

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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