
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 17. marca 2015 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľka: Mgr. Hutková Božena 

Overovatelia: 1. Ing. Boroš Marcel 

                        2. Grendelová Eva 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 1. zasadnutia OZ konaného 01.12.2014 

  4. Schválenie rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2015 

  5. Prerokovanie rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na roky 2016, 2017 

  6. Schválenie platu starostu obce 

  7. Zrušenie zásad odmeňovania poslancov Obce Ratkovské Bystré 

                        8. Schválenie zásad odmeňovania poslancov Obce Ratkovské Bystré 

  9. Rôzne 

  10. Návrh uznesenia 

  11. Záver 

 

K bodu 1 

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

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

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

Návrh za overovateľov zápisnice: Ing. Boroš Marcel, Grendelová Eva. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 1. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 01.12.2014, kde nebolo splnené uznesenie č. 2 bod C, podľa ktorého 

bolo uložené predsedom komisií predložiť do 31.01.2015 návrhy na členov komisií 

obecného zastupiteľstva. Termín predloženia návrhov sa predlžuje do budúceho 

zasadnutia OZ. 

 

K bodu 4 

     Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na 

rok 2015. 

Bežný rozpočet 

- Príjmy  88 000,- € 

- Výdavky  88 000,- € 

Kapitálový rozpočet 

- Príjmy           0,- € 

- Výdavky    5 000,- € 

 



Finančné operácie 

      -     Príjmy    5 000,- € 

      -     Výdavky                  0,- €  

Rozpočet spolu 

- Príjmy  93 000,- € 

- Výdavky  93 000,- € 

Zároveň podal návrh, aby mohol vykonávať zmeny rozpočtu, a to presuny do výšky  

1 000 € v jednotlivom prípade a o vykonaných zmenách rozpočtu bude informovať 

poslancov OZ na najbližšom zasadnutí. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 5 

     Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na 

roky 2016 a 2017. Poslanci OZ tento návrh rozpočtu zobrali na vedomie. 

 

K bodu 6 

         Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle platnej legislatívy je potrebné 

jeden krát ročne prehodnotiť mzdu starostov obcí podľa priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorá  v roku 2014 dosiahla výšku 

858,- €. Poslankyňa Mgr. Hutková Božena navrhuje, aby bol plat s účinnosťou od 

01.01.2015 v tej istej výške ako doteraz, t. j. 1,49 násobok priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 10,7 %, čo by činilo 1 416,- €. 

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce podal návrh na zrušenie „Zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom“ schválené Uznesením č. 4/2010 zo dňa 

22.09.2010, nakoľko pre nové volebné obdobie vypracoval nové zásady odmeňovania. 

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

 

K bodu 8 

        Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom „Zásad odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom“. Poslanci k predloženému návrhu 

nemali žiadne pripomienky. 

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

   

K bodu 9 

       Rôzne – starosta obce  informoval poslancov OZ o podaných žiadostiach o dotácie  

v roku 2015. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu 

a rekonštrukciu vodovodu neboli schválené. Ďalej informoval o aktuálne vykonávaných 

prácach v obci pracovníkmi aktivačných prác. Poslancov OZ informoval aj o možnosti 

zriadenia denného stacionára pre seniorov v časti budovy s. č. 138. 

       Poslanec OZ Šaliga Roman podal pripomienku ohľadom úpravy futbalového 

ihriska.  

 

K bodu 10 

     Členka návrhovej komisie Mgr. Hutková Božena predniesla návrh uznesenia z 2. 

zasadnutia OZ 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 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Boroš Marcel  ....................................... 

 

    2. Grendelová Eva  ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 17.03.2015   ....................................... 

           Mgr. Dušan Bodnár 

                  starosta obce  

 

 

 

 


