
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, 

konaného dňa 28. júna 2018 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Mgr. Hutková Božena 

Overovatelia: 1. Kasper Martin   

                        2. Šaliga Roman 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2018 

  4. Prerokovanie záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2017 

  5. Odkúpenie rodinného domu 

  6. Odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa 

  7. Odsúhlasenie finančnej čiastky na „Deň obce Ratkovské  Bystré“                 

  8. Odsúhlasenie zberného dvora za verejnoprospešnú stavbu 

  9. Prerokovanie odpredaja akcií VVS, a.s. 

  10. Odsúhlasenie komunitného plánu obce 

  11. Rôzne 

  12. Návrh uznesenia 

  13. Záver 

 

K bodu 1 

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

17. 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: Kasper Martin, Šaliga Roman . 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia zo 16. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 16.02.2018. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta oboznámila prítomných s celoročným 

hospodárením obce za rok 2017 a so záverečným účtom obce za rok 2017. Starosta obce 

navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2017 zisk vo výške 10 855,84 € vyúčtovať na 

účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a prebytok 

hospodárenia za rok 2017 vo výške 14 268,64 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Poslanci OZ súhlasia s celoročným hospodárením Obce Ratkovské Bystré za rok 2017 

bez výhrad. 

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

 

 



K bodu 5 

     Starosta obce podal návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku za cenu 6650,00 € 

(slovom šesťtisícšesťstopäťdesiateur). 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 354,  katastrálne územie  Ratkovské Bystré, par. č.  KN-C  5  druh 

pozemku: záhrady, o výmere 234 m2 , vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo 

vlastníctve  

Peter Albertus r. Albertus, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 981 01, dátum narodenia 

21.05.1976, SR a Daniela Albertusová r. Weissová, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 

981 01, dátum narodenia 06.03.1983, SR.  

■    na LV č. 354,  katastrálne územie  Ratkovské Bystré, par. č.  KN-C  6  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 489 m2 , vlastnícky podiel vedený 

pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Peter Albertus r. Albertus, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 981 01, dátum narodenia 

21.05.1976, SR a Daniela Albertusová r. Weissová, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 

981 01, dátum narodenia 06.03.1983, SR.  

■    na LV č. 354,  katastrálne územie Ratkovské Bystré, par. č.  KN-C  6  druh stavby: 

rodinný dom súpisné číslo 134, vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Peter Albertus r. Albertus, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 981 01, dátum narodenia 

21.05.1976, SR a Daniela Albertusová r. Weissová, Nábrežie Rimavy 455, Hnúšťa PSČ 

981 01, dátum narodenia 06.03.1983, SR. Náklady spojené s odpredajom a zápisom 

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

Poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasia. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce podal návrh na odpredaj nehnuteľného majetku za cenu 595,00 € 

(slovom päťstodeväťdesiatpäťeur), ako prípad osobitného zreteľa, podľa §9a, ods.8, 

písm.c za cenu 2,50 € /m2  

Jedná sa o  nehnuteľný majetok vedený: 

■    na LV č. 417,  katastrálne územie  Filier, 

parcela registra „C“ č. 145 o výmere 31 m2,  záhrady, 

parcela registra „C“ č. 148 o výmere 88 m2,  zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra „C“ č. 149 o výmere 119 m2, záhrady, 

 vlastnícky podiel vedený pod B1 v 1/1, vo vlastníctve  

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, Ratkovské Bystré, PSČ 982 66, SR  

pre Pozemkové spoločenstvo vo Filieri, č. 293, 982 66 Ratkovské Bystré, náklady spojené 

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

spoločenstvo vo Filieri. Poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasia. 

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce navrhuje uskutočniť dňa 04.08.2018 „Deň obce Ratkovské Bystré“ 

s týmto programom: 

- detské súťaže a lesná pedagogika 

- trial show majstra sveta 

- ukážka práce polície a policajnej kynológie 

- súťaž o „Kráľa strelcov“ v kopaní jedenástok 



- vystúpenie hudobnej skupiny STROPKOVIANI 

- súťaže pre dospelých 

- atrakcia pre deti  maľovanie na tvár 

- diskotéka pre deti 

- diskozábava pre dospelých 

Predpokladané finančné zabezpečenie na uvedenú akciu je 4 000,- €. Na uvedenú akciu 

bola obci poskytnutá dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške  

2 400,- €. 

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

 

K bodu 8 

     Starosta obce podal návrh, že zberný dvor, ktorý bude vybudovaný na parcele KN-C 

č. 1482/3 v katastrálnom území Ratkovské Bystré bude verejnoprospešná stavba a bude 

financovaná z vlastných zdrojov a zdrojov z dotácií, o ktoré sa bude obec uchádzať po 

vyhlásení výzvy . Poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasia. 

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

 

K bodu 9 

   Starosta obce podal návrh na odpredaj akcií Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. v počte 2204 kusov, nakoľko obec má vysoké náklady za vedenie účtu 

a viac rokov neboli vyplácané žiadne dividendy. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasia. 

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

 

K bodu 10  

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s „Komunitným plánom sociálnych služieb 

Obce Ratkovské Bystré na roky 2018 – 2022“, ktorý vypracoval a musí byť predložený 

vyššiemu územnému celku. Poslanci k vypracovanému komunitnému plánu sociálnych 

služieb nemali žiadne pripomienky.  

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

 

K bodu 11 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 14.07.2018 sa bude konať 

hasičská súťaž o pohár starostu obce Ratkovské Bystré. Predpokladané finančné 

zabezpečenie na uvedenú akciu je 500,- €.  

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

Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ, že v tomto roku obec dostala dotáciu 

z Environmentálneho fondu vo výške 100 000,- € na opravu vodovodu a dotáciu z Úradu 

vlády SR vo výške 10 000,- € na výstavbu detského ihriska. 

  

K bodu 12 

     Členka návrhovej komisie Mgr. Hutková Božena predniesla návrh uznesenia zo 17. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 13 

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

poďakovaním za účasť 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 



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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 28.06.2018   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


