Zápisnica z verejnej schôdze občanov konanej dňa 10.06.2011 o 18,00 v KD v Ratnovciach.
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr.Daniela Sigetová , Ing.Marta Lančaričová,
Štefan Tvaroška, Milan Boďo , Bc.Andrej Petrík, Bc.Richard Burzala
Neprítomný: Vavro Štefan – ospravedlnený
Starosta obce Martin Adamča privítal všetkých prítomných na verejnej schôdzi občanov.
Starosta obce vyzval občanov , aby sa pýtali čo ich trápi
Ako prvý sa prihlásil Pán Jozef Kohút č.domu 389, ktorý sa zaujímal o výstavbu betonárky
a informoval sa kto dal povolenie na jej výstavbu?
Starosta obce vysvetlil, že obec koná v danom probléme ,ktorý vznikol. Obec nebude iniciátorom
otvorenia UPN, na to aby sa betónárka mohla postaviť. Pokiaľ stavebník potrebuje betón môže
využiť služby už jestvujúcich betonáriek. Občania v tejto lokalite kúpili drahé pozemky a tým,
že by sústavne v danej lokalite sa vyrábal a vozil betón s tažkými strojmi by sa domy
znehodnocovali.
Pani Prišticová č.domu385 , ktorá tiež býva v danej lokalite sa prihlásila, že nesúhlasí
s betonárkou a s jej pokračovaním vo výstavbe.
Pani Lušnáková č.382 domu tiež vystúpila proti výstavbe betónárky.
Pán Pavlíkč.domu 378 sa spýtal starostu, či betónová platňa je stavba? Starosta odpovedal, že to
predsa nie je len platňa tam sa pritiahli aj keď bez povolenia elektrina voda inak by sa nebola
mohla stavba robiť na betónovej platni behom niekoľkých dní vyrástla montovaná betonárka.
Pán Omasta Jozef č. domu 157 trval na tom , aby obec udelila za porušenie zákona pokutu
a zároveň trvala na odstránení tejto čiernej stavby. Obec v zmysle platného UPN nemá lokalitu
kde by sa mohli stavať priemyselné stavby.
Pán Jeleník č. domu388 Podporuje obec, aby sa podarilo takéto konanie zastaviť !
Starosta povedal, že využije všetky prostriedky na zastavenie stavby.
Pani Slobodová č. domu 387 sa spýtala na výstavbu kanalizácie v našej obci. Starosta povedal, že
obec má platné stavebné povolenie. Momentálne je zložitá situácia v tom ,že nie je dostatok
finančných prostriedkov na výstavbu . Najdôležitejšie je získať finančné prostriedky a to
v súčastnej dobe nie je jednoduché povedal.
Pán Pavlík č. domu 378 sa spýtal na retardéry. Keď ich obec namontovala bol pri tom, a myslel
som si že je to dobrá vec. Ale teraz ,ked tadiaľ prechádzajú nákladné autá nám to ako rodine
vadí , pretože je z nich veľký hluk.
Osobné autá nám nevadia povedal p. Pavlík ani motorky. Ďalej sa spýtal, že či starosta
neuvažuje o namontovaní tretieho retardéra. Starosta odpovedal, že uvidíme je to možné no
v rozpočte roku 2011sme počítali s dvoma.
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Ďalej sa prihlásila pani Burzalová Božena č. domu 10 položila starostovi obce otázky ohľadom
nového stavebného obvodu v lokalite Kaspustnice. Prečo je odlišné zameranie vložené do
katastra .Oni mali správne zamerané všetky pozemky, tvrdila .
Pán Richard Burzala č. domu 149 povedal, že právny stav , ktorý je vložený do katastra urobil
to, že vznikli problémy....
Majetková podstata sa nedá meniť. Obec už niekoľko rokov pracuje na prístupovej ceste
k novému stavebnému obvodu za domami na piešťanskej ulici . Obec môže zriadiť prístupovú
cestu len z právneho stavu pozemkov .Ako sa majitelia pozemkov dohodnú v budúcnosti , to
bude záležať len na nich samotných , povedal starosta. Obec musí mať jednotlivé časti
pozemkov potrebné na prístupovú cestu len na základe právnych hraníc.
Ak sa niekto nestotožní s geodetickými meraniami , má možnosť uplatniť si právo na kolízneho
znalca a celú záležitosť okolo merania skontrolovať. Povedal starosta na záver.
Týmto starosta ukončil verejnú schôdzu a poďakoval za účasť.
Martin Adamča
Starosta obce Ratnovce

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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