Zápisnica č.1/2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27.02.2012 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2012
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová, Štefan Tvaroška
Milan Boďo , Mgr.Andrej Petrík, Vavro Štefan, Bc.Richard Burzala
Starosta obce privítal prítomných poslancov na OZ .
Overovatelia: Bc. Burzala Richard
Ing. Lančaričová Marta

Program:
1.Kontrola uznesení.
2.Informácia o čiernej stavbe / Betonárka/ - list z KSÚ z TT.
3.Materská škola-Základná škola, priestorové riešenie počtu detí /návrhy!/
4. Hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2011.
5.Informácia o výstavbe križovatky/žiadosť/.
6. Informácia voľby do NR SR.
7.Rôzne.
Starosta sa spýtal či chce niekto doplniť program?
Prihlásil sa poslanec M. Boďo , ktorý mal od poslancov písomne doloženú žiadosť o doplnenie
programu: Výstavba chodníkov v obci pokračovanie výstavby. A otvoriť záchytnú nádrž
Hlavina na zvýšenie prítoku pitnej vody pre občanov.
Poslanec R.Burzala žiadal doplniť čierne stavby v rómskej osade a nepovolené parkovanie áut.
Poslanec Š.Tvaroška žiadal doplniť úprava cesty na cintorín.
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.1
––––––––Starosta informoval poslancov, že uznesenia z minulého OZ sa splnili..
K bodu č.2
––––––––Starosta obce podrobne informoval poslancov o prieťahoch „ doručovaní a nepreberaní“
doporučených listov firme Stavgit , Bratislava, doručenie zmluvy o prenájme firmy Ferat
Bratislava a na záver oznámenie o postupe Krajského stavebného úradu v Trnave o vrátení
celého spisu na čiernu stavbu betonárka obci Ratnovce na riešenie. Poslanci na tento problém
reagovali a diskutovali ako vzniknutý problém čiernej stavby, doriešiť , nakoľko postup/ KSÚ/
posúdil odvolanie veľmi zvláštne.
K bodu č.3
___________
Starosta obce povedal poslancom, že v Materskej škole v Ratnovciach vznikol problém
s prijatím detí do materskej školy v školskom roku 2012/2013. Máme viacej detí ako umožňuje
budova škôlky prijať. Opačný problém máme v Základnej škole. Tu sa nám do 1. ročníka
zapísalo 1 dieťa a ďalšie deti sú tam také, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt a nie je isté či budú
pokračovať na našej škole. Ročník 1.-4. by mal mať spolu 10 detí a špeciálne dve triedy tiež 10-
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11 detí. Každoročne je tu úbytok žiakov. V školskom roku 2012/2013 by malo byť spolu v škole
20-21 žiakov. Máme v škole 5 učiteľov a školníčka.
Poslanec Milan Boďo povedal, a je to tu, keď došlo na moje slová . Odbor školstva na
Okresnom úrade v Piešťanoch, konkrétne Ing. Pastucha bol vtedy na Obecnom úrade , keď trval
na zriadení špeciálnych tried v našej obci. Čo sa tým vyriešilo. Naše deti vo väčšine chodia do
základných škôl v Piešťanoch a v Ratnovciach zostali Rómske deti, ktoré ale do školy nechodia
majú nespočetné množstvo vymeškaných a zväčša ospravedlnených hodín. Naša škola speje
k zániku. Mohla by sa zrušiť!
Starosta obce povedal, že na chod školy zatiaľ dostávame peniaze z KŠÚ v Trnave. Materskú
školu, školskú jedáleň a školský klub si financuje obec.
Začala diskusia ako vyriešiť Materskú školu, aby mohli všetky prihlásené deti chodiť do škôlky.
Poslanec Š. Vavro navrhoval tak ako starosta povedal urobiť šikovnú prístavbu- spálňu pre deti.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu za tento návrh boli 4 poslanci. /Vavro,Lančaričová
Sigetová a Petrík /A traja sa zdržali .
Vzhľadom na to ,že bol prednesený aj návrh poslaneca M. Boďu, ktorý navrhoval postaviť novú
škôlku. Povedal starosta a dal hlasovať za jeho návrh za tento návrh boli 4 poslanci. / Boďo,
Tvaroška, Burzala a Petrík/
Vzhľadom na vzniknuté hlasovanie starosta povedal, že dá vypracovať jednoduchú kalkuláciu čo
bude stáť prístavba a koľko nová budova MŠ. Výstavba oboch návrhov by sa realizovala na
jestvujúcom pozemku kde je MŠ. V pondelok 05.03.2012 sa zíde OZ a bude tento bod riešiť.
K bodu č.4
___________
Pracovníčka obce predložila a prečítala hospodárenie obce za 4.štvrťrok 2011..
U z n e s e n i e č. 1/2012všetci prítomní poslanci jednomyseľne schvaľujú hospodárenie obce
za 4 štvrťrok 2011 bez výhrad, berú na vedomie hospodárenie obce roku 2011.
K bodu č.5
___________
Starosta obce predložil poslancom žiadosť firmy PALEUM,Račianska 155, Bratislava , konateľ
firmy Černok Miloš, predkladateľ projektovej dokumentácie križovatky Ing. Peter Golský.
Všetci prítomní poslanci sa zhodli, že na budúce OZ v pondelok sa pozvú na stavebnú komisiu
p. Černok - konateľ a p. Golský aby vysvetlili svoj zámer s výstavbou.
K bodu č.6
___________
Starosta obce informoval poslancov o konaní volieb do NR SR dňa 10.03.2012.
K bodu rôzne:
–––––––––––
Poslanci vo svojej žiadosti navrhli pokračovanie výstavby chodníkov zo zámkovej dlažby v obci.
Zhodli sa ,že obec dá výzvu na budovanie chodníkov , aby sa záujemci mohli prihlásiť.
Uvedieme v ponuke aj kontakt na obec.
Ďalej starosta povedal, že bol za ním p. Samuhel a informoval sa na opravu autobusovej čakárne
na Bacchus Vile. Ďalej povedal, že si zistil, že táto jestvujúca čakáreň bola tam vybudovaná ešte
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asi v 80-tich rokoch. Poslanci diskutovali o tom, že tam vlastne obyvatelia našej obce už ani
nemajú trvalý pobyt., pokiaľ chce p. Samuhel si čakáreň opraviť, skultúrniť súhlasia s tým.
Obec nemá finančné prostriedky na opravu.
Starosta informoval poslancov o ponuke firmy na ozvučenie nového stavebného obvodu. Všetci
poslanci súhlasili s tým preložiť MR až na rok 2013.
Starosta obce informoval poslancov o ponuke Ing. Arch. Gabriela Ilončiaka úpravu
a vysporiadanie vlastníckeho vzťahu k rodinnému domu č.89 a pozemku ktorého vlastníkom je
Ján Taraba. Pán Ilončiak ponúkol možnosť výstavby malého domčeka o výmere 25m2 na
bývanie pre Tarabu a zriadil by naň vecné bremeno – právo dožitia do smrti . Poslanci navrhli
a diskutovali o tom , aby vlastníctvo Tarabovi zostalo .
Starosta informoval poslancov o tom, že Milan Jurčák už niekoľko krát upozorňoval na to že na
cintoríne strom-lipa zdvíha pomník. Povedal, že sa stretol s p. farárom pretože cintorín je
cirkevný majetok a spýtal sa ho na jeho názor. Pán farár povedal, že on pozná firmu, ktorá robí
takéto zásahy že sa presekne iba koreň ktorý toto spôsobuje a strom sa zachová.
Cesta na cintorín , poslanec Burzala povedal, že toto každoročne robí firma NAD Jozef Slovák
pretože sa tam potrebuje dostať z mechanizmami. Pán Tvaroška povedal ,že bude dobré keď sa
tam poslanci pôjdu pozrieť ako to teraz vyzerá a či by vedeli nájsť riešenie.
Starosta obce prečítal list ,ktorý napísal na TTSK ohľadom úpravy kanála a napadaných
zatravňovacích kociek v ňom. List si TTSK prevzali.
Starosta obce informoval poslancov o postupe a liste ktorý napísal zúčastneným , firma
realizovala plynovú prípojku p. Biharimu bez rozkopávkoveho povolenia . Povedal, že firme
oznámil aj pokutu za práce bez povolenia vo výške 500,-€.V zmysle cestného zákona to bude
riešiť pracovníčka na Spoločnom stavebnom úrade p. Miklánková.
Čierne stavby , sú v rómskej osade problémom. V skutočnosti je tam 5 rodinných domov , ktoré
sú už postupne celé zastavené Problém je tam aj s odpadom a parkovaním. Je nutné riešiť hlavne
to parkovanie na miestnej komunikácii. Bolo by dobré keby stavebná komisia išla tieto stavby
a parkovanie preveriť.
Starosta obce prečítal list, ktorý priniesol na vedomie OcÚ p. Jozef Paulovič Ratnovce č.9. List
je adresovaný Úradu Geodézie a Kartografie Bratislava a písal ho ich právnik JUDr. Igor
Horanský.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: Bc. Burzala Richard
Ing. Lančaričová Marta
Martin Adamča
Starosta obce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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