
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

 
U Z N E S E N I A 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 04. októbra 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 10. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2016. 

2. Prerokovanie odkúpenie rodinného domu. 

3. Prerokovanie odkúpenie nehnuteľného  majetku. 

4. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013. 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016. 

6. Odsúhlasenie Geometrického plánu. 

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

    detí“. 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2016 

 

UZNESENIE č. 60 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

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

vyhodnotenie plnenia uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2016. 

 

2. Schválenie odkúpenie rodinného domu 

 

UZNESENIE č. 61 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou odkúpenie rodinného domu s.č.107 za cenu 4934,00 €  (slovom: 

štyritisícdeväťstotridsaťštyri eur) 

 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystrér, par. č.  KN-E  87  druh stavby: 

rodinný dom súpisné číslo 107, vlastnícky podiel vedený pod B2 v 1/1, vo vlastníctve  

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 

11.06.1974, SR.  

 

■    na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystrér, par. č.  KN-E  87  druh pozemku: 

záhrady, o výmere 447 m2 , vlastnícky podiel vedený pod B2 v 1/1, vo vlastníctve  

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 

11.06.1974, SR.  

 

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedené nehnuteľnosti od : 



 

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 11.06.1974, 

SR.  

za sumu 4934,00 € (slovom: štyritisícdeväťstotridsaťštyri eur),  náklady spojené 

s odpredajom a zápisom nehnuteľností na vklad uhradí v 1/1 kupujúci, t.j. Obec 

Ratkovské Bystré. 

 

3. Schválenie odkúpenie nehnuteľného majetku 

 

UZNESENIE č. 62 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

3/5 väčšinou odkúpenie nehnuteľného majetku za cenu 1,00 €/m² (slovom: jedno euro za 

meter štvorcový) a náklady spojené s odkúpením a prevodom  majetku na obec. 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 600,  katastrálne územie  Ratkovské Bystré, par. č.  KN-E  86 druh pozemku: 

záhrady, o výmere 144 m2 , vlastnícky podiel vedený pod B1 až B20  v podieloch 

vedených na tomto liste vlastníctva.  

Obec odkúpi tieto podiely od vlastníkov alebo dedičov vedených na liste vlastníctva č. 600 

 v k.ú. Ratkovské Bystré, ktorí budú ochotní tieto podiely odpredať.   

 

4. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 

 

UZNESENIE č. 63 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

r u š í 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ratkovské Bystré č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ratkovské Bystré. 

 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 

 

UZNESENIE č. 64 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ratkovské Bystré č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ratkovské Bystré. 

 

6. Odsúhlasenie Geometrického plánu 

 

UZNESENIE č. 65 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

vypracovaný geometrický plán č. 37543482-72/2016, vypracovaný Ing. Dušanom 

Hricovínym dňa 16.08.2016.  



 

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

    detí“ 

 

UZNESENIE č. 66 
 

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. 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 1. Eva Grendelová    ................................... 

. 

            2. Martin Kasper     .................................... 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 04.10.2016   .................................... 

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

 
U Z N E S E N I A 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 04. októbra 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 10. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2016. 

2. Prerokovanie odkúpenie rodinného domu. 

3. Prerokovanie odkúpenie nehnuteľného  majetku. 

4. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013. 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016. 

6. Odsúhlasenie Geometrického plánu. 

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

    detí“. 

 

Výpis z uznesenia 
 

UZNESENIE č. 61 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou odkúpenie rodinného domu s.č.107 za cenu 4934,00 €  (slovom: 

štyritisícdeväťstotridsaťštyri eur) 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystrér, par. č.  KN-E  87  druh stavby: 

rodinný dom súpisné číslo 107, vlastnícky podiel vedený pod B2 v 1/1, vo vlastníctve  

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 

11.06.1974, SR.  

■    na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystrér, par. č.  KN-E  87  druh pozemku: 

záhrady, o výmere 447 m2 , vlastnícky podiel vedený pod B2 v 1/1, vo vlastníctve  

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 

11.06.1974, SR.  

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedené nehnuteľnosti od : 

Dušan Kuric, rodený Kuric, 9.mája 329, Jelšava, PSČ 049 16, dátum narodenia 11.06.1974, 

SR.  

za sumu 4934,00 € (slovom: štyritisícdeväťstotridsaťštyri eur),  náklady spojené 

s odpredajom a zápisom nehnuteľností na vklad uhradí v 1/1 kupujúci, t.j. Obec 

Ratkovské Bystré. 

 

Overovatelia: 1. Eva Grendelová    .................................... 

 

            2. Martin Kasper     .................................... 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 04.10.2016   .................................... 

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce 


