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 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 12. 12. 2019 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Jela Milancová, Martin Volna, Dalibor Frkáň,
Ospravedlnený: Radovan Volna – ospravedlnený, Miroslav Šišítka - PN
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Rozpočet na rok 2020
5. VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce v Ratkove
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č 03/2019
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 9. 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 traja
poslanci prítomní.
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci
za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 51/2019
Program starosta obce navrhol doplniť o body: – Výročná správa obce Ratkovo za rok 2018
- Plán práce hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo:
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I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 9. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 9. zasadnutia OZ v roku 2019
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Rozpočet na rok 2020 - schválenie
5. VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce v Ratkove
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Výročná správa obce Ratkovo za rok 2018
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2019
10. Plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Martina Volnu. Menovaní boli
jednohlasne schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 52//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Dalibora Frkáňa a Martina Volnu
K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022. p. Ing. Lucia Rumpelová informovala poslancov o štruktúre rozpočtu.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 53//2019
OZ schvaľuje zostavenie viacročného rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2020 – 2022
K bodu 5:
Starosta obce predniesol návrh VZN obce Ratkovo č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci
Ratkovo
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 54//2019
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Ratkovo č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
v obci Ratkovo
K bodu 6:
Starosta obce predniesol návrh dodatku č.2 k VZN obce Ratkovo č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom polpatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 55//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.2 k VZN obce Ratkovo č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
K bodu 7:
Starosta obce predniesol návrh zásad odmeňovania poslancov v obci Ratkovo
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 56//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov v obci Ratkovo
K bodu 8:
Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Ratkovo za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Ratkovo za rok 2018
K bodu 9:
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce aby predložil plán práce na prvý polrok 2020
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 57//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce Ratkovo na prvý polrok
2020.
K bodu 10:
A)Starosta obce oboznámil poslancov o pridelení finančných prostriedkov z VÚC. Na základe toho
učtovníčka obce predložila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v súlade s § 11 ods. 4
písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe
ods. 2 písm a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing.Luciu Rumpelovú –
externú účtovníčku obce Ratkovo a starostu obce Ratkovo vykonaním úprav rozpočtu
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0
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OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.
2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. a na základe ods. 2 písm a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poveruje Ing.Luciu Rumpelovú – externú
účtovníčku obce Ratkovo a starostu obce Ratkovo vykonaním úprav rozpočtu
B) Starosta obce informoval poslancov o zmene zriaďovateľa stránky obce Ratkovo. Boli
predložené tri cenové ponuky - od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o, obecný web a spoločnosť
EWORKS SK, s.r.o.. Poslanci vybrali spoločnosť Galileo Corporation s.r.o s ktorou bude
uzatvorená zmluva od 1.1.2020
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 59//2019
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Galileo Corporation s.r.o o vytvorení webového
sídla, zmluvu o prevádzke webového sídla a zmluvu o spracovaní osobných údajov.
C) Starosta obce navrhol vyplatiť odmenu kronikárovi obce P. Miroslavovi Plžovi vo výške 400€
za vedenie kroniky za rok 2018 a 2019
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 60//2019
OZ schvaľuje vyplatit odmenu 400€ brutto kronikárovi obce p. M. Plžovi za vedenie kroniky za rok
2018 a 2019
D) Straosta obce navrhol vypaltiť odmenu 400€ p. Miroslavovi Šišítkovi ml. za vytvorenie a
vedenie internetovej stránky a zverejňovanie dokumentov na internete v r. 2016 – 2019.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 61//2019
OZ schvaľuje vyplatit odmenu 400€ brutto p. Miroslavovo Šišítkovi ml. za vytvorenie a vedenie
internetovej stránky a zverejňovanie dokumentov na internete v r. 2016 – 2019.
E) Starosta obce predložil návrh na výrobu obecného kalendára s použitím fotiek z akcii našej obce.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 62//2019
OZ schvaľuje výrobu obecných kalendárov v hodnote do 1000€.
F) Obecné zastupiteľstvom sa zaoberalo technickým stavom hasičského vozidla AVIA a jeho
ďalším prevádzkovaním.
4

Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 63//2019
OZ schvaľuje opravu a prípravu hasičského vozidla AVIA na STK v hodnote do 1400€.
G) Obecné zastupiteľstvo navrhlo za prácu hlavnému kontrolórovi odmenu vo výšky 10 %
z funkčného platu za obdobie od januára 2019 do decembra 2019.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 64//2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo hlavnému kontrolórovi odmenu vo výšky 10 % z funkčného platu
za obdobie od januára 2019 do decembra 2019.
- starosta obce informoval poslancov o postupe pri rozšírení vodovodu v oblasti Prielohy
- starosta obce informoval poslancov o postupe pri výstavne hasičskej zbrojnice
- starosta obce informoval o postupe pri trestnom obvinení v súvislosti s likvidáciu nelegálnych
skládok
- starosta obce informoval o stave príprav konaní na miestne komunikácie do oblasti Prielohy a Za
závozom
- starosta informoval poslancov o stave riešenia žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám
- starosta informoval o stave príprav na voľby do Národnej rady SR v roku 2020
- starosta informoval o príprave inštalácie kamerového systému v obci
- starosta informoval o príprave budovania chodníka pre chodcov okolo cesty III/2135
- starosta informoval o príprave budovanie pripájacieho pruhu na ceste I/18 v križovatke na cestu
III/2131 (Rázcestie)
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
K bodu 11:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 12. 12. 2019.
K bodu 12:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Dalibor Frkáň

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

Martin Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 12. 12. 2019
OZ prijalo uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo: Návrh programu 7. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 7.zasadnutia OZ v roku 2019
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Rozpočet na rok 2020 – schválenie
5. VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce v Ratkove
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Výročná správa obce Ratkovo za rok 2018
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2019
10. Plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
OZ prijalo uznesenie č. 52//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Dalibora Frkáňa a Martina Volnu
OZ prijalo uznesenie č. 53//2019
OZ schvaľuje zostavenie viacročného rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2020 – 2022
OZ prijalo uznesenie č. 54//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Ratkovo č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
v obci Ratkovo
OZ prijalo uznesenie č. 55//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.2 k VZN obce Ratkovo č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
OZ prijalo uznesenie č. 56//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov v obci Ratkovo
OZ prijalo uznesenie č. 57//2019
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce Ratkovo na prvý polrok
2020.
OZ prijalo uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods.
2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. a na základe ods. 2 písm a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poveruje Ing.Luciu Rumpelovú – externú
účtovníčku obce Ratkovo a starostu obce Ratkovo vykonaním úprav rozpočtu
OZ prijalo uznesenie č. 59//2019
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Galileo Corporation s.r.o o vytvorení webového
sídla, zmluvu o prevádzke webového sídla a zmluvu o spracovaní osobných údajov.
OZ prijalo uznesenie č. 60//2019
OZ schvaľuje vyplatit odmenu 400€ brutto kronikárovi obce p. M. Plžovi za vedenie kroniky za rok
2018 a 2019
OZ prijalo uznesenie č. 61//2019
OZ schvaľuje vyplatit odmenu 400€ brutto p. Miroslavovo Šišítkovi ml. za vytvorenie a vedenie
internetovej stránky a zverejňovanie dokumentov na internete v r. 2016 – 2019.
OZ prijalo uznesenie č. 62//2019
OZ schvaľuje výrobu obecných kalendárov v hodnote do 1000€.
OZ prijalo uznesenie č. 63//2019
OZ schvaľuje opravu a prípravu hasičského vozidla AVIA na STK v hodnote do 1400€.
OZ prijalo uznesenie č. 64//2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo hlavnému kontrolórovi odmenu vo výšky 10 % z funkčného platu
za obdobie od januára 2019 do decembra 2019.
OZ prijalo uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 12. 12. 2019.
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce

7

