
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 25. novembra 2015 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Ing. Boroš Marcel 

Overovatelia: 1. Šaliga Roman 

                        2. Grendelová Eva  

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 10.07.2015 

  4. Schválenie odkúpenie rodinného domu 

  5. Návrh na odpredaj obecného majetku 

  6. Odsúhlasenie finančnej čiastky „Posedenie so seniormi“ 

  7. Odsúhlasenie finančnej čiastky pre novonarodené deti 

  8. Odsúhlasenie finančnej čiastky na spracovanie projektu „Rekonštrukcia 

                            miestnych komunikácií“ a úkony s tým spojené 

  9. Odsúhlasenie zakúpenia interiérového vybavenia do domu smútku 

           10. Rôzne 

           11. Návrh uznesenia 

           12. Záver 

 

K bodu 1 

     Starosta obce Mgr. Dušan Bodnár privítal prítomných poslancov OZ a otvoril 

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Ing. Boroš Marcel. 

Návrh za overovateľov zápisnice: Šaliga Roman, Grendelová Eva. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia zo 4. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 10.07.2015. Všetky body boli splnené až na Uznesenie č. 25 – 

odkúpenie rodinného domu s. č. 224, nakoľko dom je značne zdevastovaný a obec by 

mala na opravy vysoké náklady, dom neodkúpi . 

 

K bodu 4 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukou p. Ivony Lenhardtovej na 

odpredaj stavby rodinného domu s. č. 243 Obci Ratkovské Bystré. Po ústnej dohode 

navrhuje odkúpiť rodinný dom s. č. 243 a pozemky prislúchajúce k domu od p. Ivony 

Lenhardtovej za cenu 100,- € + náklady spojené s odpredajom a zápisom nehnuteľnosti 

na vklad uhradí Obec Ratkovské Bystré. Poslanci OZ k návrhu nemali žiadne 

pripomienky. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 



K bodu 5 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Ondreja Čipku a Jozefíny 

Čipkovej, bytom Ratkovské Bystré 146 na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 

Ratkovské Bystré par. č. KN-C 1350/1 vedeného na LV 580 v k. ú. Ratkovské Bystré. Po 

oboznámení sa so skutočným stavom navrhol poslancom OZ zámer na odpredaj časti 

pozemkov par. č. KN-C 1350/1, druh pozemku : trvalé trávne porasty a par. č. KN-E 

1825, druh pozemku: ostatné plochy za cenu 1,80/m², po vypracovaní geometrického 

plánu, s ktorým musí Obec Ratkovské Bystré súhlasiť. Predaj pozemku realizovať ako 

prípad osobitného zreteľa z dôvodu zlúčenia pozemkov pred rodinným domom s.č. 146 

vo vlastníctve žiadateľov.   Poslanci OZ k návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o posedení so seniormi a privítanie 

novonarodených detí. Na zabezpečenie uvedenej akcie navrhuje finančnú čiastku vo 

výške 500,- €. 

Poslanci OZ hlasovali: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

  

K bodu 7 

     Starosta obce navrhol poslancom OZ zvýšiť finančný príspevok pre novonarodené 

deti z čiastky 35,00 € na čiastku 50,00 €. Finančný príspevok navrhuje vyplatiť len 

v prípade vysporiadania všetkých pohľadávok voči Obci Ratkovské Bystré. Poslanci OZ 

k návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Poslanci OZ hlasovali: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

  

K bodu 8 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s projektom „Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie v Obci Ratkovské Bystré.“. Výška finančnej čiastky na spracovanie 

a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PPA na uvedený projekt a úkony 

s tým spojené je 4000,00 €. 

Poslanci OZ hlasovali: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s kúpnou zmluvou na zakúpenie 

interiérového vybavenia do Domu smútku v Ratkovskom Bystrom, a to pietna tabuľa, 

vešiak s vázami, rakvový vozík a smútočné rúcho na vozík a rečnícky pult v celkovej 

cene 980,00 €. Poslanci OZ k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nemali žiadne pripomienky 

a schválili finančnú čiastku na zakúpenie interiérového vybavenia do Domu smútku 

v Ratkovskom Bystrom vo výške 1000,00 €. 

Poslanci OZ hlasovali: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 10 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti na Ministerstvo 

financií SR na výmenu okien a dverí na budove s. č. 251. 

Poslanec OZ Šaliga Roman mal pripomienku ohľadom osvetlenia uličky pri kostole. 

  

K bodu 11 

     Člen návrhovej komisie Ing. Boroš Marcel predniesol návrh uznesenia z 5. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 



K bodu 12 

     Záver – na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa iné neprejednávalo a starosta obce 

poďakovaním za účasť 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta    .......................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


