Zápisnica č.6/2016
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 01.08.2016 o 17,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.08.2016
o 17,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.

Prítomní: Štefan Tvaroška, Ivana Balleková , Martin Homola, Štefan Vavro,
Milan Boďo , Mgr.Andrej Petrík

Neprítomný : Roman Vavro
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Peter Gogol. Privítal všetkých
prítomných na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej
starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci
obdržali na pozvánkach.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : Milan Boďo, Štefan Tvaroška.
O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Všetci prítomní poslanci v počte 6 jednomyseľne hlasovali za predložený program.
Program:
1. Žiadosť o zníženie nájomného./Lienka-Lenka Ratnovce č.63/

K bodu č.1
–––––––––––––––
Starosta obce prečítal žiadosť o zníženie nájomného v budove bývalej základnej školy z 300,€ na 1,-€ . Túto žiadosť mali všetci poslanci doručenú spolu s pozvánkou.
Žiadatelia :Lenka Lienka s.r.o , podmienili svoju žiadosť tým, že už investovali do úpravy
budovy bývalej školy a pozemku značné finančné prostriedky.
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Prvý sa do diskusie prihlásil poslanec Homola, ktorý
sa spýtal čo tam urobil konkrétne. Pán Moravčík vymenoval práce ktoré urobili, boli popísané
aj v žiadosti o zníženie nájmu. Poslanec p. Tvaroška povedal, že obec potrebuje každé euro.
S príjmom už rátame v rozpočte a potom máme aj iné zariadenia v prenájme aj títo by mohli
požadovať zníženie...Vy ste videli v akom stave je budova keď ste podpisovali nájomnú
zmluvu. Pán Moravčík sa spýtal, či obec má záujem umiestniť do ich zariadenia nejaké deti,
ktoré neboli prijaté do materskej školy. Poslanec Vavro povedal, že momentálne sa jedná
o 3deti a tieto sa doriešia prístavbou MŠ zhruba za 3 mesiace. Navrhol, že by sme im vedeli
garantovať za týchto podmienok predlženie prenájmu na ďalšie obdobie .Môžete si dať
žiadosť kedykoľvek a my vám vyhovieme s predĺžením prenájmu.
Starosta povedal, že tento týždeň nás znova vytápalo búrka urobila v dedine znova na cestách
problémy. Máme ďalšie výdaje. Ťažko uvažovať o znížení.
Poslanec p. Petrík povedal, že by nám príjem za prenájom chýbal v rozpočte. Obec musí
urobiť chodníky oplotenie areálu Materskej školy a toto tiež nemáme v rozpočte.
Starosta dal hlasovať o žiadosti firmy Lenka –Lienka s.r.o, o zníženie prenájmu.
U z n e s e n i e č. 33/2016 zo 6 prítomných poslancov bolo 5 poslancov za to ,aby sa
poplatok za prenájom neznižoval a zostal tak ako máme v zmluve 300,-€ mesačne . Žiadosť
o predĺženie prenájmu si firma Lienka- Lenka s.r.o podá na obecný úrad. Hlasovania sa zdržal
poslanec Boďo Milan.
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Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.
Overovatelia: : Milan Boďo..............................
Štefan Tvaroška .......................

Peter Gogol
Starosta obce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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