
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

 
U Z N E S E N I A 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 25. novembra 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 10.07.2015. 

2. Schválenie odkúpenie rodinného domu. 

3. Návrh na odpredaj obecného majetku. 

4. Odsúhlasenie finančnej čiastky na „Posedenie so seniormi a privítanie novonarodených  

    detí“. 

5. Odsúhlasenie finančnej čiastky pre novonarodené deti. 

6. Odsúhlasenie finančnej čiastky na spracovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej  

    komunikácie v Obci Ratkovské Bystré“ a úkony s tým spojené. 

7. Odsúhlasenie zakúpenia interiérového vybavenia do domu smútku. 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 10.07.2015 

 

UZNESENIE č. 26 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vyhodnotenie plnenia uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 10.07.2015. 

 

 

2. Schválenie odkúpenie rodinného domu 

 

UZNESENIE č. 27 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou odkúpenie nehnuteľného majetku za cenu 100,00 € (slovom jedenstoeur) 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 470,  katastrálne územie  Filier, par. č.  KN-C  178  druh pozemku: záhrady, 

o výmere 58 m
2 

, vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum 

narodenia 26.04.1949, SR.  

■    na LV č. 470,  katastrálne územie  Filier, par. č.  KN-C  184  druh pozemku: záhrady, 

o výmere 52 m
2 

, vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum 

narodenia 26.04.1949, SR.  

■    na LV č. 470,  katastrálne územie  Filier, par. č.  KN-C  188  druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 58 m
2 

, vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo 

vlastníctve  



 

Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum 

narodenia 26.04.1949, SR.  

 

■    na LV č. 470,  katastrálne územie  Filier, par. č.  KN-C  188  druh stavby: rodinný dom 

súpisné číslo 243, vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum 

narodenia 26.04.1949, SR.  

■    na LV č. 104,  katastrálne územie  Filier, par. č.  KN-C  181  druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 209 m
2 

, vlastnícky podiel vedený pod B14 v 1/4, vo 

vlastníctve  

Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum 

narodenia 26.04.1949, SR.  

 

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedené nehnuteľnosti od : 

 Ivona Lenhardtová rodená Dusíková, Veselá 430, Šarovce, PSČ 935 52, dátum narodenia 

26.04.1949, SR.  

za sumu 100,00 € (slovom jedenstoeur),  náklady spojené s odpredajom a zápisom 

nehnuteľností na vklad uhradí v 1/1 kupujúci, t.j. Obec Ratkovské Bystré. 

 

 

3. Návrh na odpredaj obecného majetku 

 

UZNESENIE č. 28 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

schvaľuje 

3/5 väčšinou so zámerom odpredaja  nehnuteľného majetku podľa osobitného zreteľa: 

■ odpredaj pozemkov  

- zapísané na správe katastra Revúca na LV 580, v k.ú. Ratkovské Bystré ako par. č. KN-C 

1350/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pre Jozefínu Čipkovú nar.: 20.06.1979 

a Ondreja Čipku nar.: 08.11.1976, ako prípad osobitného zreteľa, podľa § 9a, ods.8, písm. 

„c“, za cenu 1,80/m
2
, pozemok bude rozdelený Geometrickým plánom.  Geometrický plán 

musí byť vypracovaný podľa pripomienok Obce Ratkovské Bystré a s ktorým musí Obec 

Ratkovské Bystré súhlasiť.  

 

- zapísané na správe katastra Revúca na LV 580, v k.ú. Ratkovské Bystré ako par. č. KN-E 

1825, druh pozemku: ostatné plochy,  pre Jozefínu Čipkovú nar.: 20.06.1979 a Ondreja Čipku 

nar.: 08.11.1976, ako prípad osobitného zreteľa, podľa § 9a, ods.8, písm. „c“, za cenu 

1,80/m
2
, pozemok bude rozdelený Geometrickým plánom.  Geometrický plán musí byť 

vypracovaný podľa pripomienok Obce Ratkovské Bystré a s ktorým musí Obec Ratkovské 

Bystré súhlasiť.  

 

 

4. Odsúhlasenie finančnej čiastky na „Posedenie so seniormi a privítanie novonarodených  

    detí“ 

 

UZNESENIE č. 29 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 



 

s c h v a ľ u j e  

finančnú čiastku 500,00 € na posedenie so seniormi a privítanie novonarodených detí. 

 

 

5. Odsúhlasenie finančnej čiastky pre novonarodené deti 

 

UZNESENIE č. 30 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e   

finančnú čiastku 50,00 € pre jedno novonarodené dieťa. Finančná čiastka bude vyplatená len 

v prípade vysporiadania všetkých pohľadávok voči Obci Ratkovské Bystré. 

 

 

6. Odsúhlasenie finančnej čiastky na spracovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej   

    komunikácie v Obci Ratkovské Bystré“ a úkony s tým spojené 

 

 

UZNESENIE č. 31 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

finančnú čiastku 4 000,00 € na spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z PPA na projekt „Rekonštrukcia miestnej  komunikácie v Obci Ratkovské Bystré“ 

a úkony s tým spojené. 

 

 
7. Odsúhlasenie zakúpenia interiérového vybavenia do domu smútku 

 

UZNESENIE č. 32 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

zakúpenie  interiérového vybavenia do Domu smútku v Ratkovskom Bystrom v hodnote 

1 000,00 €.  

 

 

 

 

Overovatelia: 1. Šaliga Roman    .................................... 

 

            2. Grendelová Eva    .................................... 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 25.11.2015   .................................... 

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce 


