Obecný úrad

Obec Ratkovo

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

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 27. 9. 2019 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Jela Milancová, Martin Volna, Radovan Volna, Miroslav Šišítka
Ospravedlnený: Dalibor Frkáň
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa hlavného kontrolóra obce
Dotácie environmentálneho fondu na rok 2020 - kanalizácia
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 7. 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. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 7. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 7. zasadnutia OZ v roku 2019
1. Otvorenie zasadnutia
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa hlavného kontrolóra obce
Dotácie environmentálneho fondu na rok 2020 - kanalizácia
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Radovana Volnu a Miroslava Šišítku. Menovaní
boli jednohlasne schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 46//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Miroslava Śišítku a Radovana Volnu
K bodu 4:
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol svoju správu o kontrole vedenia
pokladnice obce. Kontrola bola vykonaná za účasti členov finančnej komisie – viď príloha.
K správe mal otázky p. Miroslav Šišítka, na ktoré mu odpovedal hlavný kontrolór obce p. Ing.
Maroš
Správu poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 5:
Starosta obce predniesol informáciu spoločnosti TURVOD a.s. o možnosti čerpať dotáciu
environmetálneho fondu na budovanie kanalizácie.
Poslanci po diskusii k tejto téme rozhodli, že obec v tejto etape nebude žiadať o dotáciu, nakoľko
hlavné potrubia sa nenachádzaju v katastri obce a nerieší prípojky kanalizácie pre občanov
Ratkova.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 47//2019
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s čerpaním dotácie na kanalizáciu v roku 2020.
Obec požiada o dotáciu, až keď sa budú budovať kanalizačné rozvody a prípojky v obci Ratkovo.
K bodu 6:
A) Starosta obce informoval poslancov o žiadosti AdriánaVolnu ohľadom povolenia výstavby
rodinného domu a súkromnej komunikácie k budúcemu rodinnému domu na parcele č.229/60 podľa
geometrického plánu 899/2019 vypracovaného Ing. Laučekom. Poslanci so žiadosťou súhlasia,
nakoľko sa neplní dohoda o budovaní miestnej komunikácie na konci parciel od Turian. p. M.
Šišítka upozornil na súlad s tzv. zastavovacím plánom schválený krajským pozemkovým úradom.
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Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 48/2019
OZ Ratkovo súhlasí so žiadosťou p. Adriána Volnu ohľadom výstavby rodinného domu
a súkromnej komunikácie k budúcemu rodinnému domu na parcele č.229/60 podľa geometrického
plánu 899/2019 vypracovaného Ing. Laučekom.
-starosta obce informoval poslancom o vypovedaní zmluvy zo strany spoločnosti ENVIPAK s.r.o
o odbere obalov.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
-starosta obce informoval poslancov o postupe pri rozšírení vodovodu v oblasti Prielohy. Boli
vyhodnotené cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku predložila p. Rolková – MR plyn s.r.o, vo
výške 30306.60 € s ktorou obec uzatvorí zmluvu o dielo. Na rozšírenie vodovodu budúci užívatelia
doteraz vložili na účet obce finančné prostriedky vo výške 14000€.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 49//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie vodovodu do oblasti Prielohy spoločnosťou MR plyn
s.r.o., p. Rolková.
-starosta obce informoval poslancov o rokovaniach smerujúcich k vybudovaniu pripájacieho
jazdného pruhu na ceste I/18 v smere do Turian.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
-starosta informoval poslancov o čerpaní dotácie vo výške 10400,-€, ktorá bola poskytnutá na
opravu a výmenu strechy na Dome smútku v Ratkove.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
p. M. Šišítka vzniesol požiadavku na OZ, aby zo severnej strany kultúrneho domu bol vybudovaný
bezbariérový vstup. OZ súhlasí s realizáciu v roku 2020.
p. M. Šišítka sa pýtal starostu obce, kedy budú rekonštruované staré cesty v našej obci. Starosta
obce informoval že je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácii
a po vyhlásení výzvy na dotácie miestnych komunikácií obec o túto dotáciu požiada.
p. M. Šišítka požiadal starostu obce o informáciu a zverejnenie mzdových nákladov a odmien
všetkých pracovníkov OU a poslancov OZ Ratkovo. Prítomný hlavný kontrolór obce odpovedal p.
Šišítkovi, že požadované informácie nájde v záverečnom účte obce, ktorý je zverejnený na stránke
obce.
p. M Šišítka požiadal starostu obce o informáciu v akom štádiu sa nachádza vybavovanie
stavebných povolení na nové miestne komunikácie IBV v oblasti Prielohy. Zároveň upozornil na
projekčné nedostatky a realizačné chyby týchto komunikácii. Starosta odpovedal že prebieha
odvolacie konanie na Okresnom úrade Martin.
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K bodu 7:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 27. 9. 2019.
K bodu 8:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Šišítka

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

Radovan Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 27. 9. 2019
OZ prijalo uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo: Návrh programu 7. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 7.zasadnutia OZ v roku 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa hlavného kontrolóra obce
Dotácie environmentálneho fondu na rok 2020 - kanalizácia
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OZ prijalo uznesenie č. 46//2019
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Radovana Volnu a Miroslava Šišítku
OZ prijalo uznesenie č. 47//2019
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s čerpaním dotácie na kanalizáciu v roku 2020.
Obec požiada o dotáciu, až keď sa budú budovať kanalizačné rozvody a prípojky v obci Ratkovo.
OZ prijalo uznesenie č. 48/2019
OZ Ratkovo súhlasí so žiadosťou p. Adriána Volnu ohľadom výstavby rodinného domu
a súkromnej komunikácie k budúcemu rodinnému domu na parcele č.229/60 podľa geometrického
plánu 899/2019 vypracovaného Ing. Laučekom.
OZ prijalo uznesenie č. 49//2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie vodovodu do obce Prielohy spoločnosťou MR plyn
s.r.o., p. Rolková.
OZ prijalo uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 27. 9. 2019.
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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