
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 04. októbra 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Mgr. Hutková Božena   

Overovatelia: 1. Grendelová Eva   

                        2. Kasper Martin    

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2016 

  4. Prerokovanie odkúpenia rodinného domu 

  5. Prerokovanie odkúpenia nehnuteľného majetku 

  6. Zrušenie VZN 2/2013 

  7. Schválenie VZN 2/2016 

  8. Odsúhlasenie Geometrického plánu 

  9. Rôzne 

  10. Návrh uznesenia 

  11. Záver 

 

K bodu 1 

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

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Mgr. Hutková Božena. 

Návrh za overovateľov zápisnice: Grendelová Eva, Kasper Martin. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 9. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 24.08.2016. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke Kurica Dušana z Jelšavy na 

odkúpenie nehnuteľnosti, a to rodinného domu súpisné číslo 107 a záhrady par. číslo 

KN-E 87 o výmere 447 m2   v k. ú. Ratkovské Bystré pre Obec Ratkovské Bystré za cenu 

4934,- € + náklady spojené s odpredajom a zápisom nehnuteľnosti na vklad. Starosta 

obce navrhuje uvedený nehnuteľný majetok pre Obec Ratkovské Bystré kúpiť. Poslanci 

OZ s návrhom starostu obce súhlasili.   

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

 

K bodu 5 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zakúpenia pozemku na LV 

č. 600, k. ú. Ratkovské Bystré, a to parcelu číslo KN-E 86, druh pozemku záhrady 

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



tomto LV, od vlastníkov alebo dedičov, ktorí budú ochotní tieto podiely predať. Starosta 

obce navrhuje uvedený pozemok odkúpiť za cenu 1,00 €/ m2. Poslanci OZ z návrhom 

starostu obce súhlasili..  

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce podal návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Ratkovské Bystré č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ratkovské Bystré z dôvodu novely zákona 

o komunálnych odpadoch. Poslanci OZ s návrhom starostu obce súhlasili.  

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

Obce Ratkovské Bystré č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ratkovské Bystré. K predloženému návrhu neboli 

žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 8 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s geometrickým plánom č. 37543482-72/2016 

vypracovaným  Ing. Dušanom Hricovínym dňa 16.08.2016, a to na základe Uznesenia 

č. 28 zo dňa 25.11.2015 ohľadom odpredaja obecného nehnuteľného majetku pre 

Ondreja Čipku a Jozefínu Čipkovú. Poslanci OZ s vypracovaným geometrickým 

plánom súhlasili. 

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

 

K bodu 9 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke vyhotovenia magnetiek pre 

obec, ktorá však v tomto období pre obec nie je aktuálna. 

Poslanec OZ Kasper Martin mal pripomienku ohľadom prepožičiavania rôzneho 

náradia z obecného úradu, ktoré by sa mohlo spoplatniť.  

Poslankyňa OZ Mgr. Hutková Božena pripomienkovala ohľadom posedenia so seniormi 

a privítania novonarodených detí. Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha 

rekonštrukcia podlahy v kultúrnom dome, starosta obce navrhuje posedenie uskutočniť 

v decembri 2016 a na zabezpečenie uvedenej akcie navrhuje finančnú čiastku vo výške 

500,- €. Poslanci OZ s návrhom starostu obce súhlasili.  

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

 

K bodu 10 

     Členka návrhovej komisie Mgr. Hutková Božena predniesla návrh uznesenia z 10. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 11 

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

poďakovaním za účasť 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 



 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

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

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


