Zápisnica č.2/2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 05.03.2012 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2012
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 .
Ďalej privítal pozvaných občanov :
Pána Ing. Petera Golského a pána Miloša Černoka.
Pani riaditeľku Materskej školy v Ratnovciach

Overovatelia: Bc. Burzala Richard
Ing. Lančaričová Marta

Program:
1. Informácia o výstavbe križovatky.
2.Materská škola-Základná škola, priestorové riešenie počtu detí /návrhy!/
Program bol jednohlasne schválený v tomto poradí .
K bodu č.1
–––––––––
Starosta obce vyzval pozvaných p. Golského a p. Černoka, aby objasnili poslancom svoj zámer
ako chcú riešiť križovatku na piešťanskej ulici v lokalite Medzi Váhy. Pán Golský
Predložený projekt , ktorý bol doručený na obecný úrad nemá vysvetlenie a zámer pre ktorý sa
križovatka bude budovať povedal starosta..
Pán Golský povedal, že chce otvoriť nový stavebný obvod od jestvujúcej čakárne , novej
križovatky na pozemok p. Hodúla Jozefa a p. Holíka a spoločnosť Paleum s.r.o, Račianska 155,
Bratislava, ktorá vlastní pozemok pod novú križovatku a vedľajšie pozemky.. Projektovú
dokumentáciu na križovatku dal spracovať Ing. Golský. Starosta sa spýtal , pána Černoka , ktorý
je uvedený v žiadosti ako konateľ spoločnosti, ako to je? Pán Černok povedal, že spoločnosť
Paleum s.r.o by na vlastné náklady odstránila čakáreň a vybudovala by na vlastnom pozemku
novú peknú čakáreň. Výstavba rodinných domov by sa realizovala v zmysle platného Územného
plánu obce Ratnovce. Starosta povedal, že obec vždy podporí výstavbu , ktorá je realizovaná
v zmysle platných zákonov SR. Teraz by som sa rád Vás spýtal p. Golský povedzte nám tu na
obecnom zastupiteľstve ako je to s čiernou stavbou „Betonárka“ ktorá sa stavala bez povolenia
a porušenia UPN obce. Pán Černok povedal, že pán Golský nie je kompetentný sa vyjadrovať
k tejto stavbe a on osloví tých správnych ľudí a pošle ich na obecný úrad.. Pán Golský povedal,
že verí ,že všetci budú spokojný.
Poslanci p. Vavro a pani Ing. Lančaričová vzniesli požiadavku, aby sa do budúceho OZ pán
Černok vyjadril kto je vlastne majiteľom čiernej stavby „betonárka“. Pán Černok prisľúbil, že
tak urobí.. K ich požiadavke sa pridali aj ostatní poslanci.
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Pán Golský hovoril, že by bolo veľmi pekné keby sa stredom lokality „Medzi Váhy“ kde je
v súčastnosti „ poľná“ cesta – prístupová cesta k stavebným pozemkom – obecná cesta dala
vymerať on by to aj na vlastné náklady dal urobiť, vyštrkoval by ju a slúžila by na
prechádzky..... do okolia.
Starosta poďakoval pánovi Golskému a p. Černokovi za vysvetlenie a za účasť a verí ,že sľub
ktorý dali poslancom dodržia.
K bodu č.2
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 1011 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.
Začala diskusia ako vyriešiť Materskú školu, aby mohli všetky prihlásené deti chodiť do škôlky.
Vzhľadom na vzniknutý stav starosta povedal, že dal vypracovať jednoduchú kalkuláciu koľko
bude stáť prístavba a koľko nová budova MŠ. Výstavba oboch návrhov by sa realizovala na
jestvujúcom pozemku kde je MŠ. Poslanec Milan Boďo tiež priniesol kalkuláciu na prístavbu
a aj na novú MŠ. Vzhľadom na to že prístavba by stála skoro 30 tisic eur a nová škôlka ešte
oveľa viac. A obec by chcela realizovať výmenu jestvujúcich chodníkov za chodníky so
zámkovou dlažbou a na výmenu použiť vlastné finančné prostriedky. Z tohto dôvodu musíme
nájsť najlepšie a zároveň najlacnejšie riešenie .
Poslanci sa zhodli ,že najlepšie bude pozrieť si obe budovy aj Materskú školu aj Základnú školu.
Pani riaditeľka materskej školy ich pozvala do budovy. Potom si ešte prezreli priestory
Základnej školy. Po rôznych návrhoch a konzultáciách s pani riaditeľkou sa všetci zhodli
s návrhom, že sa prístavba realizovať nebude , ale ,že sa aj do druhej triedy v Materskej škole
dajú vyrobiť skrine zasúvacie, taká aká bola vyrobená minulý rok , ktorá bude slúžiť na
odkladanie lehátok, ktoré sa budú denne v oboch triedach rozkladať a skladať a do skrine sa
budú ukladať. Poslanci súhlasili, aby výrobu skrín urobil p. Mikuláš Bártko , ktorý sa dohodne
s pani riaditeľkou, kde a ako sa skrine umiestnia.v budove . Takto vzniknú dve triedy pre deti
v MŠ. Zároveň sa uvažovalo, že sa školníčke v Materskej škole upraví pracovný úväzok na plný
Samozrejme, že sa dokúpi vybavenie do MŠ pre vyšší počet detí / lehátka, stoličky a iné/. Pani
riaditeľka mala ešte požiadavku aby sa cez letné prázdniny vymaľovali obidve triedy a jedáleň.
Záverom starosta poďakoval pani riaditeľke za účasť na obecnom zastupiteľstve.
K bodu rôzne:
__________
Starosta obce prečítal sťažnosť rodiny Balagovej na parkovanie rómov pred ich domom.
Starosta povedal, že už sa to začína riešiť a určite to bude v súlade so zákonom a políciou.
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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