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 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 30. 1. 2020 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Jela Milancová, Dalibor Frkáň, Radovan Volna, Miroslav Šišítka
Ospravedlnený: 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
Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Správa pohrebiska
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č 04/2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 10. 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, p. Martin Volna - ospravedlnený
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci
za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 10. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 10. zasadnutia OZ v roku 2019
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Správa pohrebiska
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č 04/2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Miroslava Šišítku, ten túto funkciu zo zdravotných
dôvodov odmietol vykonať, následne starosta navrhol na túto funkciu Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu. Menovaní
boli schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 1 (Milancová)

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 67//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu
K bodu 4:
Starosta obce navrhol plán zasadnutí obecného zastupiteľstav na druhý piatok každý párny mesiac.
Poslanec Dalibor Frkáň navrhol zasadnutie každý mesiac. Po diskusii a hlasovaní bolo odsuhlasené,
že zasadnutia OZ budú každé dva mesiace, v termínoch: 12.2., 10.4., 5.6., 14.8.,9.10., 4.12. 2020
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 68//2020
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ v termínoch 12.2., 10.4., 5.6., 14.8.,9.10., 4.12. 2020
K bodu 5:
Starosta obce predniesol zákonnú požiadavku, kde je potrebné, aby obec mala vyškolenú osobu,
ktorá bude vykonávať funkciu správcu pohrebiska. Poslanec Dalibor Frkáň navrhol túto funkciu
ponúknuť občanom obce. Keďže nikto z občanov neprajavil záujem,obec uzatvorí zmluvu so
spoločnosťou 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IĆO 36746045 –
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých a v tejto
súvislosti aj Zmluvu o spracovaní osobných údajov so spoločnosťou 3W Slovakia, s.r.o., Na
Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IĆO 36746045
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 69//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Licenčnej zmluvy na poskytnutie práva užívať
digitálny archivačný systém zosnulých a v tejto súvislosti aj Zmluvu o spracovaní osobných údajov
so spoločnosťou 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IĆO 36746045
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Vzhľadom k tomu, že tento rok končí platnosť zmlúv na prenájom hrobových miest, starosta obce
navrhol v nových zmluvách upraviť cenu za prenájom o 5€ na 10rokov za hrobové miesto. Poslanec
Miroslav Šišítka sa pýtal na dôvod zvýšenia a prebehla diskusia, kde boli vysvetlené a vyčíslené
ročné náklady obce na prevádzku cintorína. Po diskusii Dalibor Frkáň navrhol zvýšenie ceny na
20€ na 10rokov na jedno hrobové miesto.
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 1 (Šišítka)

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 70//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 20€ na prenájom hrobového miesta na 10 rokov za jedno
hrobové miesto. Zmluvy sú v platnosti od 1.2.2020
K bodu 6:
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce Ratkovo, aby predniesol správu z kontroly č.
4/2019 o zverejňovaní zmlúv na web stránke.
Následne hlavný kontrolór preniesol aj správu č. 5/2019 o výbere poplatkov za komunálny odpad.
Poslanci správy zobrali na vedomie.
K bodu 7:
A) Starosta obce oboznámil poslancov o potrebe aktualizovať uzatvorenú zmluvu s mestom
Turany o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti prenesenej štátnej správy (stavebný
úrad).
Hlasovanie: prítomní: 4 poslanci

za: 4 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje zmluvu s mestom Turany o zriadení spoločného
obecného úradu.
B) Starosta obce informoval poslancov o vybudovaní a sprevádzkovaní kamerového systému
v našej obci. Zatiaľ je v prevádzke 5 kamier. Obec v najbližšie vyhlásenej výzve požiada
o rozšírenie systému o ďalšie 3 kamery, tak ako to bolo schválené v roku 2015.
C) Starosta obce informoval poslancov o stave projektu WIFI pre teba
D) Starosta obce informoval poslancov a stave príprav konaní na miestne komunikácie v IBV
Prielohy
E) Starosta obce informoval o podaní sťažnosti p. Ludmilou Balkovou, Nováková 7, 036 01 Martin
na Slovenskú Stavebnú inšpekciu, inšpektorát Žilina na výstavbu miestnych komunikácií v oblasti
Prielohy.
F) Dalibor Frkáň informoval o technickom stavom hasičského vozidla Iveco, na ktorom je potrebná
výmena autobatérie
G) Starosta obce informoval poslancov, že na obecnom úrade a ani na spoločnom stavebnom úrade
Turany sa nenašlo kolaudačné rozhodnutie na hasičskú garáž pri obecnom úrade. Toto rozhodnutie
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od obce požaduje Okresný úrad katastrálny odbor, aby mohol zapísať geometrický plán, v ktorom
budú zapísané miestne komunikácie okolo obecného úradu, nakoľko do dnešného dňa tam zapísané
nie sú. K tomu je potrebné vykonať dodatočnú kolaudáciu garáže, ku ktorej sú potrebné revízie
elektroinštalácie a plynového rozvodu.
H) Dalibor Frkáň sa informoval o stave prístavby hasičskej zbrojnice. Po diskusii OZ rozhodlo
zvolať na 12.2.2020 o 17.00 hod. zasadnutie finančnej komisie, ktorej úlohou bude skontrolovať
stav zrealizovaných prác pri rekonštrukcii zbrojnice.
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
K bodu 8:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 30. 1. 2020.
K bodu 9:
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Jela Milancová
Overovatelia zápisnice:
Dalibor Frkáň

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

Radovan Volna

..............................
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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Uznesenie
zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 30. 1. 2020
OZ prijalo uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo: Návrh programu 7. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 7.zasadnutia OZ v roku 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Správa pohrebiska
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č 04/2019
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OZ prijalo uznesenie č. 67//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú a overovateľov
zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu
OZ prijalo uznesenie č. 68//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ v termínoch 12.2., 10.4., 5.6., 14.8.,9.10., 4.12.
2020
OZ prijalo uznesenie č. 69//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Licenčnej zmluvy na poskytnutie práva užívať
digitálny archivačný systém zosnulých a v tejto súvislosto aj Zmluvu o spracovaní osbných údajov
so spoločnosťou 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IĆO 36746045
OZ prijalo uznesenie č. 70//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 20€ na prenájom hrobového miesta na 10 rokov za jedno
hrobové miesto. Zmluvy sú v platnosti od 1.2.2020
OZ prijalo uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovo schvaľuje zmluvu s mestom Turany o zriadení spoločného
obecného úradu.
OZ prijalo uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I. Schvaľuje : Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo
konaného dňa 30. 1. 2020
PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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