
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 24. augusta 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Ing. Boroš Marcel   

Overovatelia: 1. Kasper Martin   

                        2. Šaliga Roman  

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 

  4. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu cesty 

  5. Prerokovanie kúpy pozemku 

  6. Prerokovanie finančnej čiastky na opravu kultúrneho domu 

  7. Schválenie prvej zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2016 

  8. Rôzne 

  9. Návrh uznesenia 

  10. Záver 

 

K bodu 1 

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

9. 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, Kasper Martin. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 8. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 23.06.2016. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe opravy miestnej komunikácie 

v dolnej časti Filier a časti Kalište zavezením štrku. Potrebná finančná čiastka na 

opravu uvedenej miestnej komunikácie činí 1 000,- €. Poslanci OZ s uvedenou sumou na 

opravu miestnej komunikácie súhlasili. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zakúpenia pozemku v k. ú. Filier, 

a to parcely číslo 350/2, 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 za sumu 1,- € + náklady spojené s odpredajom a zápisom nehnuteľnosti na 

vklad. Starosta obce navrhuje uvedený pozemok odkúpiť. Poslanci OZ k návrhu nemali 

žiadne pripomienky.  

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií 

SR v sume 7 000,- € na opravu a výmenu podlahy v kultúrnom dome v Ratkovskom 

Bystrom. Nakoľko uvedená čiastka nepokryje celkové náklady na uvedenú opravu 

navrhuje, aby obec prispela finančnou čiastkou 7 000,- €. Poslanci OZ s návrhom 

starostu obce súhlasili.  

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta a starosta obce oboznámili poslancov 

OZ s návrhom I. zmeny 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 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 € 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ o uskutočnení pietneho aktu pri 

príležitosti 72. výročia SNP, ktorý sa bude konať 29. augusta 2016 o 17-tej hodine pri 

pamätníku SNP. Ďalej podal návrh na zakúpenie kalendárov pre seniorov v sume 

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

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

     Člen návrhovej komisie Ing. Boroš Marcel predniesol návrh uznesenia z 9. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 10 

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

poďakovaním za účasť 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 



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

 

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

 

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

 

 

 

 

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

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


