
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 23. júna 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Šaliga Roman 

Overovatelia: 1. Mgr. Hutková Božena 

                        2. Ing. Boroš Marcel   

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 30.03.2016 

  4. Prerokovanie záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2015 

  5. Schválenie finančnej čiastky na „Deň obce Ratkovské Bystré“ 

  6. Prerokovanie úložne dreva pri 18 bytovej jednotke Ratkovské Bystré 

  7. Prerokovanie kúpy hasičskej motorovej športovej striekačky – PS 12  

                            s objemom 1900 cm³ 

  8. Prerokovanie služobnej cesty pre poslancov OZ do Obce Spišský Hrhov 

  9. Schválenie kúpy rýchlorozkladacích stanov 

  10. Prerokovanie finančnej čiastky na detské ihrisko 

  11. Rôzne 

  12. Návrh uznesenia 

  13. Záver 

 

K bodu 1 

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

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Šaliga Roman. 

Návrh za overovateľov zápisnice: Mgr. Hutková Božena, Ing. Boroš Marcel. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia zo 7. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 30.03.2016. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta oboznámila prítomných s celoročným 

hospodárením obce za rok 2015, so správou audítora za rok 2015 a so záverečným 

účtom obce za rok 2015. Starosta obce navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2015 zisk 

vo výške 8 944,46 € vyúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a prebytok hospodárenia za rok 2015 vo výške 8 817,53 € použiť na 

tvorbu rezervného fondu. Poslanci OZ súhlasia s celoročným hospodárením Obce 

Ratkovské Bystré za rok 2015 bez výhrad. 

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

 



K bodu 5 

     Starosta obce navrhuje uskutočniť dňa 06.08.2016 „Deň obce Ratkovské Bystré“ 

s týmto programom: 

- detské súťaže 

- súťaže pre dospelých 

- futbalový zápas 

- vystúpenie hudobnej skupiny Eminent 

- atrakcia pre deti   

- diskotéka pre deti 

- diskotéka pre dospelých 

Predpokladané finančné zabezpečenie na uvedenú akciu 2 000,- €. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so zámerom vybudovať úložňu dreva pri 18 

bytovej jednotke v Ratkovskom Bystrom pre nájomníkov bytov, ktorí majú v bytoch 

sporáky na tuhé palivo. Poslanci OZ k uvedenému zámeru nemali žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ o možnosti zakúpiť hasičskú motorovú 

športovú striekačku – PS 12 s objemom 1900 cm³ od Obce Rimavská Baňa za cenu 

2 000,- € pre Dobrovoľný hasičský zbor v Ratkovskom Bystrom, ktorá by sa používala 

len na súťaže. Poslanci OZ so zakúpením striekačky PS 12 súhlasili. 

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

 

K bodu 8 

     Starosta obce podal návrh na uskutočnenie služobnej cesty pre poslancov OZ do 

Obce Spišský Hrhov za účelom oboznámenia sa s prevádzkou a fungovaním sociálneho 

podniku. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili. 

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

 

K bodu 9 

     Starosta obce podal návrh na zakúpenie ochranných rýchlorozkladacích stanov 

v sume 460,- €, nakoľko altány, ktoré obec používa na „Deň obce“ sú už značne 

poškodené a nepoužiteľné. Poslanci OZ so zakúpením rýchlorozkladacích stanov 

súhlasia. 

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

 

K bodu 10  

     Starosta obce podal návrh na vybudovanie detského ihriska pri viacúčelovom ihrisku 

v obci. Pri vybudovaní by sa použili zrekonštruované detské preliezky od bývalej 

materskej školy, ktoré sú majetkom obce, opravili by sa šmýkalky, ktoré zakúpilo 

Občianske združenie Bystrinka, ako aj obec by zakúpila ďalšie nové prvky. Finančné 

zabezpečenie na vybudovanie detského ihriska je 2 000,- €. Poslanci s predloženým 

návrhom súhlasia. 

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

 

 

 



K bodu 11 

     Rôzne – starosta obce informoval o vykonaných ako aj ďalších plánovaných prácach 

pri oprave domu s. č. 91. Poslanec OZ Ing. Boroš Marcel mal pripomienku ohľadom 

natretia zábradlia okolo potoka Turiec. 

 

K bodu 12 

     Člen návrhovej komisie Šaliga Roman predniesol návrh uznesenia z 8. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 13 

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

poďakovaním za účasť 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Hutková Božena .......................................... 

 

    2. Ing. Boroš Marcel  .......................................... 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 23.06.2016   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


