
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

 
U Z N E S E N I A 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 24. augusta 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016. 

2. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu cesty. 

3. Prerokovanie kúpy pozemku. 

4. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu kultúrneho domu. 

5. Schválenie I. zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2016. 

6. Schválenie finančnej čiastky na zakúpenie kalendárov pre seniorov. 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 

 

UZNESENIE č. 54 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

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

vyhodnotenie plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016. 

 

2. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu cesty 

 

UZNESENIE č. 55 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

finančnú čiastku 1000,- € na opravu miestnej komunikácie. 

 

3. Prerokovanie kúpy pozemku 

 

UZNESENIE č. 56 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

3/5 väčšinou odkúpenie nehnuteľného majetku za cenu 1,00 €  (slovom: jednoeuro) 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■ na liste vlastníctva č. 24, vedenom Správou katastra Revúca pre katastrálne územie Filier, 

obec Ratkovské Bystré, okres Revúca, zapísané ako parcela registra "C" evidovaná na 

katastrálnej mape ako parcelné číslo 350/2, druh pozemku: trvale trávne porasty o výmere 196 

m2,  z ktorej je Geometrickým plánom č. 37543482-71/2016 zo dňa 26.07.2016, overeným na 

Správe katastra v Revúcej dňa 04.08.2016 pod číslom 117/2016 vytvorený diel „6“ o výmere 

34 m² , druh pozemku: trvale trávny porast do parcely registra „C“ č. 378/1, druh pozemku: 

zastavaná plocha o výmere 553 m²; vlastnícky podiel 1/1 vedený pod B3, vo vlastníctve 

 



 

Böhmerová Monika r. Böhmerová, Šafárikova 339/21, Revúca, PSČ 050 01, SR, dátum 

narodenia: 20.06.1961.  

Po uzavretí kúpnopredajnej zmluvy nehnuteľnosť zapísanú ako parcela registra "C" 

evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné číslo 350/2, druh pozemku: trvale trávne porasty 

o výmere 196 m2,  z ktorej je Geometrickým plánom č. 37543482-71/2016 zo dňa 26.07.2016, 

overeným na Správe katastra v Revúcej dňa 04.08.2016 pod číslom 117/2016 vytvorený diel 

„6“ o výmere 34 m² , druh pozemku: trvale trávny porast do parcely registra „C“ č. 378/1, 

druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 553 m²  nadobúda:  

Obec Ratkovské Bystré, 982 66 Ratkovské Bystré, IČO: 00319007, SR v 1/1. 

 

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedenú nehnuteľnosť od Böhmerová Monika r. 

Böhmerová, Šafárikova 339/21, Revúca, PSČ 050 01, dátum narodenia: 20.06.1961, SR, za 

sumu 1,00 € (slovom jednoeuro),  náklady spojené s odpredajom a zápisom 

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

 

4. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu kultúrneho domu 

 

UZNESENIE č. 57 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

finančnú čiastku 7 000,- € na opravu Kultúrneho domu v Ratkovskom Bystrom. 

 

5. Schválenie I. zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2016 

 

UZNESENIE č. 58 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

I. zmenu rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2016. Zmenou rozpočtu sa navyšuje 

rozpočet v bežných príjmoch o 14.000 €, v bežných výdavkoch o 19.000 €, v kapitálových 

výdavkoch o 4.000 € a v príjmových finančných operáciách o 9.000,- € .  

Rozpočet po II. zmene: bežné príjmy:   111.000 € 

      bežné výdavky:   109.000 € 

      kapitálové príjmy:                        0 € 

      kapitálové výdavky:      16.000 € 

      príjmové finančné operácie:   14.000 € 

      výdavkové finančné operácie:                   0 € 

Príjmová časť spolu:      125.000 € 

Výdavková časť spolu:     125.000 € 

 

6. Schválenie finančnej čiastky na zakúpenie kalendárov pre seniorov 

 

UZNESENIE č. 59 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

finančnú čiastku 400,- € na zakúpenie kalendárov pre seniorov. 

 



 

Overovatelia: 1. Martin Kasper    ................................... 

. 

            2. Roman Šaliga    .................................... 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 24.08.2016   .................................... 

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

 
U Z N E S E N I A 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 24. augusta 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016. 

2. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu cesty. 

3. Prerokovanie kúpy pozemku. 

4. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu kultúrneho domu. 

5. Schválenie I. zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2016. 

 

Výpis z uznesenia 

 

 
UZNESENIE č. 56 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

3/5 väčšinou odkúpenie nehnuteľného majetku za cenu 1,00 €  (slovom: jednoeuro) 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■ na liste vlastníctva č. 24, vedenom Správou katastra Revúca pre katastrálne územie Filier, 

obec Ratkovské Bystré, okres Revúca, zapísané ako parcela registra "C" evidovaná na 

katastrálnej mape ako parcelné číslo 350/2, druh pozemku: trvale trávne porasty o výmere 196 

m2,  z ktorej je Geometrickým plánom č. 37543482-71/2016 zo dňa 26.07.2016, overeným na 

Správe katastra v Revúcej dňa 04.08.2016 pod číslom 117/2016 vytvorený diel „6“ o výmere 

34 m² , druh pozemku: trvale trávny porast do parcely registra „C“ č. 378/1, druh pozemku: 

zastavaná plocha o výmere 553 m²; vlastnícky podiel 1/1 vedený pod B3, vo vlastníctve 

 

Böhmerová Monika r. Böhmerová, Šafárikova 339/21, Revúca, PSČ 050 01, SR, dátum 

narodenia: 20.06.1961.  

Po uzavretí kúpnopredajnej zmluvy nehnuteľnosť zapísanú ako parcela registra "C" 

evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné číslo 350/2, druh pozemku: trvale trávne porasty 

o výmere 196 m2,  z ktorej je Geometrickým plánom č. 37543482-71/2016 zo dňa 26.07.2016, 

overeným na Správe katastra v Revúcej dňa 04.08.2016 pod číslom 117/2016 vytvorený diel 

„6“ o výmere 34 m² , druh pozemku: trvale trávny porast do parcely registra „C“ č. 378/1, 

druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 553 m²  nadobúda:  

Obec Ratkovské Bystré, 982 66 Ratkovské Bystré, IČO: 00319007, SR v 1/1. 

 

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedenú nehnuteľnosť od Böhmerová Monika r. 

Böhmerová, Šafárikova 339/21, Revúca, PSČ 050 01, dátum narodenia: 20.06.1961, SR, za 

sumu 1,00 € (slovom jednoeuro),  náklady spojené s odpredajom a zápisom 

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

 

 



 

Overovatelia: 1. Martin Kasper    ................................... 

. 

            2. Roman Šaliga    .................................... 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 24.08.2016   .................................... 

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce 

 


