Obecný úrad

Obec Ratkovo

Zápisnica

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

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 17. 6. 2020 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Jela Milancová, Dalibor Frkáň, Radovan Volna, Miroslav Šišítka, Martin Volna
Ospravedlnený:
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Prerokovanie návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska 1/2020, prerokovanie a schválenie
VZN č. 2/2020
5. Prerokovanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce Ratkovo za rok 2019
6. Zmena rozpočtu
7. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v obci Ratkovo.
8. Prerokovanie návrhu zápisu do kroniky
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 12. 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 piati
poslanci prítomní. P. Dalibor Frkáň navrhol program rozšíriť o bod : Návrh na vyhlásenie referenda
o odvolaní starostu obce.
Starosta obce dal hlasovať o zaradení navrhovaného bodu do programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za:2 (D. Frkáň, R. Volna), proti: 0 , zdržali sa: 3 (M. Šišítka,
J. Milancová, M. Volna )
Zaradenie bodu o referende nebolo schválené do programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci
za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 1 (D. Frkáň)

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 12. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 12. zasadnutia OZ v roku 2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej
komisie
4. Prerokovanie návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska 1/2020,
prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2020
5. Prerokovanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce Ratkovo za
rok 2019
6. Zmena rozpočtu
7. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v obci Ratkovo.
8. Prerokovanie návrhu zápisu do kroniky
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu.
Návrhová komisia: D. Frkáň a M. Volna
Menovaní boli schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 80//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú ,
overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Dalibora Frkáňa a Martina Volnu
K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov s návrhom Prevádzkového poriadku
pohrebiska č. 1/2020 v obci Ratkovo. Posalnec M. Šišítka navrhol znížiť poplatok za detský hrob
a upozornil, že navrhované poplatky sa zvyšujú o 200 % oproti doterajším poplatkom. Taktiež
upozornil,že do povinností obce je potrebné doplniť starostlivosť o oplotenie cintorína. Po diskusii
nebol tento návrh schválený. Kontrolor obce pripomienkoval, že navrhovanú zmenu bolo potrebné
podať do 10 dní od zverejnenia prevádzkového poriadku.
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Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 4 poslanci,

proti: 0

zdržali sa: 1 (M. Šišítka)

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 81//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska č. 1/2020 v obci Ratkovo.
Starosta obce predniesol návrh VZN obce Ratkovo č. 2/2020 o prevádzkovaní pohrebiska obce
Ratkovo.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 4 poslanci,

proti: 0

zdržali sa: 1 (M. Šišítka)

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 82//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 obce Ratkovo o prevádzkovaní pohrebiska obce
Ratkovo.
K bodu 5:
Starosta obce požiadal p. Ing. Luciu Tomášovú Rumpelovú, aby predniesla hlavné oblasti
navrhovaného záverečného účtu obce Ratkovo za rok 2019. Následne hlavný kontrolor obce
Ratkovo Ing. Teodor Maroš predniesol svoje stanovisko k navrhovanému záverečnému účtu.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 4 proti: 0, zdržali sa: 1 (M.Šišítka)
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 83//2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu obce za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Pri tomto bode p. Ing. Lucia Tomášová Rumpelová predneisla, návrh ako použiť finančné
prostriedky. Navrhla vytvorenie rezervného fondu v sume 3 808,63 € a dočerpanie účelovo
určených finančných prostriedkov z minulých rokov (NDS – finančná náhrada za výrub drevín)
v sume 3 640,91 €.
M.Šišítka sa informoval, či účelovo určené fin. prostriedky za výrub drevín pod dialnicu od NDS,
ktoré boli určené na výsadbu novej zelene v katastri našej obce, je možné použiť na iné účely.
K tomuto sa vyjadrila p. učtovníčka, že po konzultácii s audítorkou, je možné tieto fin.prostriedky
od NDS použiť aj na iné účely.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 4 proti: 0, zdržali sa: 1 (M.Šišítka)
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 84//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
 tvorbu rezervného fondu v sume 3 808,63 €
 dočerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z minulých rokov (NDS – finančná náhrada
za výrub drevín) v sume 3 640,91 €.
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K bodu 6:
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá starosta obce návrh na I. zmenu rozpočtu obce Ratkovo na rok 2020.
Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb obce.
Príjmy a výdavky rozpočtu, príjmové finančné operácie roku 2020 sa menia nasledovne:
Bežné príjmy
Bežné výdavky

+ 2 717,06 €
+ 4 290,14 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0,00 €
+ 27 849,96 €

Príjmové finančné operácie + 23 978,92 €
Výdavkové finančné operácie
0,00 €
Viď tabuľková príloha.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 5 proti: 0, zdržali sa: 0
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 85//2020
Obecné zastupiteľstvio schvaľuje I. zmenu rozpočtu obce Ratkovo na rok 2020.
K bodu 7:
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa ako Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v obci Ratkovo oboznámila s Oznámeniami funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
ktoré predložili od roku 2015 a sú zaevidované v došlej pošte obecného úradu Ratkov: starosta obce
PhDr. Rastislav Frkáň a hlavný kontrolór obce Ing. Teodor Maroš.
Komisia túto skutočnosť zobrala na vedomie
K bodu 8:
Starosta obce vyzval kronikára obce p. Miroslava Plža, aby predložil návrh zápisu do kroniky za
rok 2019. Poslanci sa s návrhom oboznámili a v niektoých oblastiach doplnili.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky za rok 2019 s výhradami.
K bodu 9:
A) Starosta obce na základe znížených príjmov do obecného rozpočtu predložil návrh na úpravu
svojho platu.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0
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OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo Ratkovo u r č u j e PhDr. Rastislavovi Frkáňovi, starostovi obce Ratkovo
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a v rozsahu úväzku
určenom uznesením obecného zastupiteľstva č.87/2020 mesačný plat vo výške 901,00 €
súčinnosťou od 01.07.2020.
B) Starosta obce informoval poslancov o budovaní chodníka pri ceste III/2135, na rúrach, ktoré
boli osadené /smerom od stredu obce na dolný koniec obce/ pri uvedenej ceste. Poslanci
navrhli začať v roku 2020 s projektovou prípravou – vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení a stanovísk pre vydanie stavebného povolenia pre
stavbu „Chodník pri ceste III/2135 v dĺžke 180 m, v obci Ratkovo“ .
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 88/2020
A) Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje začať v roku 2020 s projektovou prípravou –
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení a stanovísk
pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Chodník pri ceste III/2135 v dĺžke 180 m,
v obci Ratkovo“ .
B) Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom sčítaní obyvateľov, bytov a domov,
k čomu straosta a p. Milancová obsolvovali školenie.
Poslanci túto skutočnosť zobrali na vedomie
C) Poslanec Dalibor Frkáň sa vzdal ústne mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo túto skutočnosť zobralo na vedomie. Hlavný kontrolór obce upozornil, že
v zmysle zákona je potrebné túto skutočnosť podať písomne.
D) Poslanec Martin Volna upozornil na problém snímania jednotlivých kamier obce. Niektoré
z nich snímajú aj súkromné pozemky. Navrhuje presmerovanie kamier tak, aby snímali iba
vstupy do obce. Starosta informoval poslancov, že na podnet našej spoluobčianky Zdenky G.
túto skutočnosť už preverujú orgány činné v trestnom konaní a úrad na ochranu osobných
údajov. Starosta však prisľúbil, že nezáväzne od výsledku vyšetrovania preverí možnosť
zmeny snímania kamier na krajskom riaditeľstve polície, nakoľko tento orgán schvaľoval
projekt na dotáciu kamerového systému, kde bolo presne popísané ako jednotlivé kamery
majú byť nasmerované.
K bodu 10:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 17. 6. 2020.
K bodu 11:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
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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 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 17. 6. 2020
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 12. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 12. zasadnutia OZ v roku 2020
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Prerokovanie návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska 1/2020,
prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2020
5. Prerokovanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce Ratkovo za rok
2019
6. Zmena rozpočtu
7. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v obci Ratkovo.
8. Prerokovanie návrhu zápisu do kroniky
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
OZ prijalo uznesenie č. 80//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú ,
overovateľov zápisnice: Miroslava Šišítku a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Dalibora Frkáňa a Martina Volnu
OZ prijalo uznesenie č. 81//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska č. 1/2020 v obci Ratkovo.
OZ prijalo uznesenie č. 82//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 obce Ratkovo o prevádzkovaní pohrebiska obce
Ratkovo.
OZ prijalo uznesenie č. 83//2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
OZ prijalo uznesenie č. 84//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
 tvorbu rezervného fondu v sume 3 808,63 €
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 dočerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z minulých rokov (NDS – finančná náhrada
za výrub drevín) v sume 3 640,91 €.
OZ prijalo uznesenie č. 85//2020
Obecné zastupiteľstvio schvaľuje I. zmenu rozpočtu obce Ratkovo na rok 2020.
OZ prijalo uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky za rok 2019 s výhradami.
OZ prijalo uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo Ratkovo u r č u j e PhDr. Rastislavovi Frkáňovi, starostovi obce Ratkovo
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a v rozsahu úväzku
určenom uznesením obecného zastupiteľstva č.87/2020 mesačný plat vo výške 901,00 €
súčinnosťou od 01.07.2020.
OZ prijalo uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje začať v roku 2020 s projektovou prípravou –
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení a stanovísk pre
vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Chodník pri ceste III/2135 v dĺžke 180 m, v obci
Ratkovo“ .
OZ prijalo uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 17. 6. 2020
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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