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 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove konaného dňa 26. 10. 2020 na Obecnom
úrade v Ratkove.
Starosta obce: PhDr. Rastislav Frkáň
Prítomní poslanci: Dalibor Frkáň, Radovan Volna, Jela Milancová,
Ospravedlnený: Miroslav Šišítka, Martin Volna
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie zmluvy so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení odborného výkonu prevádzky
verejného vodovodu
6. Schválenie zmluvy o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie strechy na prístavbe hasičskej
zbrojnice.
7. Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú pomoc pre obec vo výške výpadku na tvorbe
podielových daní vo výške 2585,-€
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1:
Starosta obce PhDr. Rastislav Frkáň otvoril 14. 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. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo:
1

I.
II.

Prerokovalo: Návrh programu 14. zasadnutia OZ
Schvaľuje: Program 14. zasadnutia OZ v roku 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie zmluvy so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení odborného výkonu
prevádzky verejného vodovodu
6. Schválenie zmluvy o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie strechy na
prístavbe hasičskej zbrojnice.
7. Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú pomoc pre obec vo výške
výpadku na tvorbe podielových daní vo výške 2585,-€
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 3:
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu.
Návrhová komisia: Dalibor Frkáň, Radovan Volna
Menovaní boli schválení prítomnými poslancami.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci

za: 3 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 96//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú ,
overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Dalibora Frkáňa, Radovana Volnu
K bodu 4:
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia z posledného zastupiteľstva 2020 sú splnené.
K bodu 5:
Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení
odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-103/2020
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci za: 3 poslanci,

proti: 0

zdržali sa: 0

OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 97//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvou so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení odborného
výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-103/2020

K bodu 6:

2

Starosta obce informoval poslancov o priebehu zákazky v TENDERNETE. Majiteľ s najnižšou
ponukou odstúpil od zákazky, druhá najlepšie ponuka je od Davida Kršáka. Starosta predniesol
návrh zmluvy o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie strechy na prístavbe hasičskej zbrojnice.
Obecné zastupietľstvo túto zmluvu prerokovalo a následne schválilo.
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci za: 3 proti: 0, zdržali sa: 0
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 98//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie strechy na
prístavbe hasičskej zbrojnice.

K bodu 7:
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že rozpočet obce v príjmovej časti je krátený zo
strany štátu k dnešnému dňu o cca 2585€.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce spracovaného
v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
k prijatiu návratnej finančnej výpomoci.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie
Hlasovanie: prítomní: 3 poslanci za: 3 proti: 0, zdržali sa: 0
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 99//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci
poskytnutej Ministerstvom financií SR v celkovej sume 2 585,00 € na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.
K bodu 8:
-

Starosta obce informoval poslancov o predlžení zmluvy na hasičské auto Iveco zo strany
Ministersva vnútra
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom zámere ŽSK vybudovať popri rieke Váh
„Vážsku cyklotrasu“.
Starosta a následne p. Jela Milancová informovali poslancov o prebehajúcom sčítaní
obyvateľov, domov a bytov .
Starosta obce informoval o prevode pozemkov zo starny SPF do vlastníctva obce.
Starosta obce informoval poslancov o zaslanom proteste prokurátora k VZN č. 2/2016
o nakladaní s odpadom
Poslankyňa J. Milancová sa informovala o možnosti zavedenia opitckého pripojenia na internet.
Starosta obce informoval, že túto skutočnosť už preveroval a čaká na odpoveď.
Poslankyňa J. Milancová sa informovala v akom stave je príprava kalendárov na rok 2021 pre
občanov našej obce. Starosta obce informoval, že máme v ponuke niekoľko návrhov a na
najbližšom zasadnutí OZ poslanci vyberú najvhodnejšiu ponuku.
Starosta obce informoval posalncov o možnosti prevodu vozidla Avia do evidencie MV SR.

Poslanci informácie zobrali na vedomie
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K bodu 9:
Interpelácie poslancov neboli
K bodu 10:
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo :
I.
Schvaľuje : Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ratkovo,
konaného dňa 26. 10. 2020.
K bodu 11:
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
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratkove, konaného dňa 26. 10. 2020
OZ k tomuto bodu programu prijalo uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. Prerokovalo: Návrh programu 14. zasadnutia OZ
II. Schvaľuje: Program 14. zasadnutia OZ v roku 2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie zmluvy so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení
odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
6. Schválenie zmluvy o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie
strechy na prístavbe hasičskej zbrojnice.
7. Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú pomoc pre obec
vo výške výpadku na tvorbe podielových daní vo výške 2585,-€
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

3
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Neprítomní:
2
Nehlasoval:
V Ratkove 30.10.2020

Milancová J., Frkáň D., Volna R
Šišitka M., Volna M

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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OZ prijalo uznesenie č. 96//2020
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zapisovateľa zápisnice: Jelu Milancovú ,
overovateľov zápisnice: Dalibora Frkáňa a Radovana Volnu
návrhovú komisiu: Dalibora Frkáňa, Radovana Volnu

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 30.10.2020

3
0
0
2
0

Milancová J., Frkáň D., Volna R
Šišitka M., Volna M

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce

OZ prijalo uznesenie č. 97//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvou so spoločnosťou TURVOD o zabezpečení odborného
výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O-103/2020
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 30.10.2020

3
0
0
2
0

Milancová J., Frkáň D., Volna R
Šišitka M., Volna M

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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OZ prijalo uznesenie č. 98//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s Davidom Kršákom na zhotovenie strechy na
prístavbe hasičskej zbrojnice.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 30.10.2020

3
0
0
2
0

Milancová J., Frkáň D., Volna R
Šišitka M., Volna M

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce

OZ prijalo uznesenie č. 99//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci
poskytnutej Ministerstvom financií SR v celkovej sume 2 585,00 € na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:
V Ratkove 30.10.2020

3
0
0
2
0

Milancová J., Frkáň D., Volna R
Šišitka M., Volna M

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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