
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 23. júna 2015 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Šaliga Roman 

Overovatelia: 1. Kasper Martin 

                        2. Mgr. Hutková Božena  

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 17.03.2015 

  4. Prerokovanie záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2014 

  5. Schválenie finančnej čiastky na vytvorenie PHSR 

  6. Prerokovanie zapojenia obce do programu LEADER 

  7. Prerokovanie podania žiadosti o projekt NFP 

  8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre ECAV 

  9. Prerokovanie daru obce 

  10. Prerokovanie projektu širokopásmová infraštruktúra 

  11. Prerokovanie finančnej čiastky na „Deň matiek“ 

  12. Prerokovanie finančnej čiastky na „Deň obce“ 

             13. Prerokovanie plánu rozvoja verejných vodovodov BBSK 

  14. Rôzne 

  15. Návrh uznesenia 

  16. Záver 

K bodu 1 

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

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

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

Návrh za overovateľov zápisnice: Kasper Martin, Mgr. Hutková Božena. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 2. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 17.03.2015. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta oboznámila prítomných s celoročným 

hospodárením obce za rok 2014, so správou audítora za rok 2014 a so záverečným 

účtom obce za rok 2014. Starosta obce navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2014 zisk 

vo výške 2 334,54 € vyúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a prebytok hospodárenia za rok 2014 vo výške 8 308,92 € použiť na 

tvorbu rezervného fondu. Poslanci OZ súhlasia s celoročným hospodárením Obce 

Ratkovské Bystré za rok 2014 bez výhrad. 

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



K bodu 5 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukami na vytvorenie PHSR, ktorý musí 

byť tento rok vypracovaný podľa novej metodiky. Navrhuje spracovanie PHSR firmou, 

ktorá nám už PHSR v roku spracovala. Finančná čiastka na vytvorenie nového PHSR je 

350,- €. Poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom LEADER a navrhuje, aby sa do 

uvedeného programu naša obec zapojila. Poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne 

pripomienky. 

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ o podaní žiadosti o projekt na NFP 

„Rekonštrukcia objektu obecného úradu v obci Ratkovské Bystré“. Finančná čiastka na 

spracovanie a zaplatenie nákladov na uvedený projekt je cca 10 000,- €. 

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

 

K bodu 8 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Cirkevného zboru ECAV na 

Slovensku Ratkovské Bystré o pomoc vo forme finančného daru vo výške 1 500,- € na 

starostlivosť a prácu s deťmi v priestoroch bývalej materskej školy. Navrhuje finančný 

dar vo výške 1 500,- € na spolufinancovanie opravy budovy bývalej materskej školy 

schváliť. 

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

 

K bodu 9 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom listu od p.  Boženy Magyarovej 

o darovaní stavby rodinného domu s. č. 224  obci Ratkovské Bystré. 

 

K bodu 10  

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s oznámením Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej 

dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry 

dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného 

programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti 

širokopásmového internetu. Poslanci OZ poverujú starostu obce na podpísanie 

akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania 

a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete. 

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

 

K bodu 11 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že 10 mája 2015 sa konala akcia pri 

príležitosti Dňa matiek, na ktorej sa predstavil Divadelný súbor T. Vansovej  

z Rimavskej Píly s divadelným predstavením „Starúš plesnivec“. Výška honoráru za 

divadelné predstavenie bola 150,- €. Výška čiastky na kvety a občerstvenie bola cca  

100,- €. Navrhuje na uvedenú akciu schváliť finančnú čiastku 250,- €.     

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

 



K bodu 12 

     Starosta obce navrhuje uskutočniť dňa 08.08.2015 „Deň obce Ratkovské Bystré“ 

s týmto programom: 

- detské súťaže 

- súťaže pre dospelých 

- futbalový zápas 

- vystúpenie hudobnej skupiny Profil 

- atrakcia pre deti   

- diskotéka pre deti 

- diskotéka pre dospelých 

Predpokladané finančné zabezpečenie na uvedenú akciu 2 500,- €. 

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

 

K bodu 13 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s „Plánom rozvoja verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja“. 

 

K bodu 14 

     Rôzne – nebolo nič prejednávané . 

 

K bodu 15 

     Člen návrhovej komisie Šaliga Roman predniesol návrh uznesenia z 3. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 16 

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

poďakovaním za účasť 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

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

 

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

 

    2. Mgr. Hutková Božena .......................................... 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 23.06.2015   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


