
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 
 

U Z N E S E N I A 
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ratkovské Bystré zo dňa 28. júna 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 17. zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2018. 

2. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2017. 

3. Odkúpenie rodinného domu. 

4. Odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa. 

5. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na Deň obce. 

6. Odsúhlasenie zberného dvora za verejnoprospešnú stavbu. 

7. Prerokovanie odpredaja akcií VVS, a.s. 

8. Odsúhlasenie komunitného plánu sociálnych služieb obce. 

9. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na hasičskú súťaž. 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2018 

 

UZNESENIE č. 115 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vyhodnotenie plnenia uznesenia zo 16 zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2018. 

 

2. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2017 

 

UZNESENIE č. 116 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

a) záverečný účet Obce Ratkovské Bystré za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške 10 855,84 € a vyúčtovanie uvedeného zisku 

     na účet 428 –  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

c) prebytok rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  

    č. 583/2004 Z.z. za rok 2017 vo výške 14 268,64 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

3. Odkúpenie rodinného domu 

 

UZNESENIE č. 117 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou 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.  

 

Obec Ratkovské Bystré odkupuje uvedené nehnuteľnosti od : 

 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  

za sumu 6650,00 € (slovom šesťtisícšesťstopäťdesiateur),  náklady spojené s odpredajom 

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

 

4. Odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa 

 

UZNESENIE č. 118 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou 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.  

 

Obec Ratkovské Bystré súhlasí s odpredajom nehnuteľností pre Pozemkové spoločenstvo vo 

Filieri, č. 293, 982 66 Ratkovské Bystré za sumu 595,00 € (slovom päťstodeväťdesiatpäťeur), 

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

Pozemkové spoločenstvo vo Filieri. 

 

5. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na Deň obce Ratkovské Bystré 

 

UZNESENIE č. 119 



 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

finančnú čiastku 4 000,- € na akciu „Deň obce Ratkovské Bystré“, ktorá sa bude konať 

dňa 04.08.2018. 

 

6. Odsúhlasenie zberného dvora za verejnoprospešnú stavbu 

 

UZNESENIE č. 120 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s ú h l a s í  

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 . 

 

7. Prerokovanie odpredaja akcií VVS, a.s. 

 

UZNESENIE č. 121 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

zámer na odpredaj akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v počte 2204 kusov. 

 

8. Odsúhlasenie komunitného plánu sociálnych služieb obce 

 

UZNESENIE č. 122 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

komunitný plán sociálnych služieb Obce Ratkovské Bystré na roky 2018 - 2022. 

 

9. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na hasičskú súťaž 

 

UZNESENIE č. 123 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom 

s c h v a ľ u j e 

finančnú čiastku na hasičskú súťaž – pohár starostu obce Ratkovské Bystré vo výške 500,- €, 

ktorá sa bude konať dňa 14.07.2018.  

 

  

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

 

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

 

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

               Mgr. Dušan Bodnár 

                          starosta obce   


