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 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 12. 2. 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie sťažnosti p. Ľ. Balkovej, Nováková 7, 036 01 Martin na Slovenskú Stavebnú
inšpekciu, inšpektorát Žilina na výstavbu miestnych komunikácií v oblasti Prielohy.
Projekty VUC
Správa finančnej komisie
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 11. 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.
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci
za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 11. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 11. zasadnutia OZ v roku 2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie sťažnosti p. Ľ. Balkovej, Nováková 7, 036 01 Martin na
Slovenskú Stavebnú inšpekciu, inšpektorát Žilina na výstavbu
miestnych komunikácií v oblasti Prielohy.
5. Projekty VUC
6. Správa finančnej komisie
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Martina Volnu a Radovana Volnu. 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. 74//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Martina Volnu a Radovana Volnu
K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov so sťažnosťou p. Ludmily Balkovej,
Nováková 7, 036 01 Martin na Slovenskú Stavebnú inšpekciu, inšpektorát Žilina na výstavbu
miestnych komunikácií v oblasti Prielohy. Po diskusii a stanovisku kontrolóra bolo doporúčené, aby
starosta vypracoval odpoveď na uvedenú sťažnosť.
K bodu 5:
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou podať projekty na VUC Žilina a to Výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Participatívne dotácie z
vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020 na financovanie
podporovaných činností prispievajúcich k napĺňaniu strategického cieľa 4. Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020
realizovaných v rámci dotačného a Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na
rok 2020 č. 1/2020 na financovanie podporovaných činností prispievajúcich k napĺňaniu
strategického cieľa 4. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho
kraja pre roky 2014 – 2020, opatrenie 4.3.3 – podporovať spoluprácu pri organizovaní športových,
voľnočasových a kultúrnospoločenských aktivít a vytvárať podmienky pre ich rozvoj realizovaných
v rámci dotačného programu. Starosta informoval poslancov, o možnosti požiadať o dotáciu na 95.
výročie vzniku DHZ Ratkovo aj dotáciu na opravu obecnej zvonice.
Po diskusii poslanci neschválili podanie projektov na dotáciu z VUC v roku 2020
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci za: 2 (Milancova, Šišítka) proti: Volna M., zdržali sa: Frkáň,
Volna R,
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OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 75//2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie projektov na dotácie z VUC Žilina v roku 2020.
K bodu 6:
Starosta obce požiadal predsedníčku finančnej komisie p. Milancovú o podanie správy o stave
a priebehu prác na stavbe hasičskej garáže. Predsedníčka komisie informovala zastupiteľstvo, že
práca komisie ešte nie je ukončená z objektývnych dôvoddov a požiadala o presun podania správy
na budúcom zastupiteľstve.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
K bodu 7:
A) Starosta obce oboznámil poslancov o potrebe vypracovať znalecký posudok na prevod
pozemkov SPF č. 174/3, 174/4 a 65 v KU Ratkove okolo požiarnej nádrže. Vypracovanie
znaleckých posudokov je podmienkov SPF na prevod pozemkov na našu obec, s tým že na
uvedených pozemkoch budú umiestnené verejno – prospešné stavby v prospech občanov.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje umiestnenie verejno – prospešných stavieb na
parcelách 174/3, 174/4 a 65 v KU Ratkove okolo požiarnej nádrže a vypracovanie znaleckých
posudokov na uvedené parcely pre potreby SPF na prevod pozemkov na našu obec.
B) Poslanec Dalibor Frkáň vyslovil požiadavku na inštaláciu plynovej gamatky do miestnosti
kuchynky. Využili sme ponuku spoločnosti TONA. Zároveň je potrebné vykonať revíziu všetkých
plynových spotrebičov obce.
Hlasovanie: prítomní: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje inštaláciu plynovej gamatky do miestnosti
kuchynky spoločnosťou TONA a zároveň aj vykonanie revízie všetkých plynových spotrebičov
obce.
C) Starosta obce informoval poslancov o zrealizovaní revízie plynového rozvodu a elektoinštalácie
k dodatočnému kolaudačnému konaniu hasičskej garáže.
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
K bodu 8:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 12. 2. 2020.
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K bodu 9:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Martin Volna

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

Radovan Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 12. 2. 2020
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 11. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 11. zasadnutia OZ v roku 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie sťažnosti p. Ľ. Balkovej, Nováková 7, 036 01 Martin na
Slovenskú Stavebnú inšpekciu, inšpektorát Žilina na výstavbu miestnych
komunikácií v oblasti Prielohy.
Projekty VUC
Správa finančnej komisie
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OZ prijalo uznesenie č. 74//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Martina Volnu a Radovana Volnu
OZ prijalo uznesenie č. 75//2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie projektov na dotácie z VUC Žilina v roku 2020.
OZ prijalo uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje umiestnenie verejno – prospešných stavieb na
parcelách 174/3, 174/4 a 65 v KU Ratkove okolo požiarnej nádrže a vypracovanie znaleckých
posudokov na uvedené parcely pre potreby SPF na prevod pozemkov na našu obec.
OZ prijalo uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje inštaláciu plynovej gamatky do miestnosti
kuchynky spoločnosťou TONA a zároveň aj vykonanie revízie všetkých plynových spotrebičov
obce.
OZ prijalo uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 12. 2. 2020
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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