
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, 

konaného dňa 02. októbra 2017 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Ing. Boroš Marcel   

Overovatelia: 1. Grendelová Eva   

                        2. Šaliga Roman  

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 29.06.2017 

4. Schválenie prvej zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2017 

  5. Schválenie nákupu vianočných dekorov 

  6. Schválenie nákupu lavičiek 

  7. Rôzne 

  8. Návrh uznesenia 

  9. Záver 

 

K bodu 1 

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

14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Ing. Boroš Marcel. 

Návrh za overovateľov zápisnice: Grendelová Eva, Šaliga Roman. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 13. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 29.06.2017. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta a starosta obce oboznámili poslancov 

OZ s návrhom I. zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2017. Zmenou 

rozpočtu sa navyšuje rozpočet v bežných príjmoch o 4 640 €, v bežných výdavkoch o 

1 930 €,v kapitálových príjmoch o 8 790 € a v kapitálových výdavkoch o 11 500 €.  

Rozpočet po zmene: bežné príjmy:   107 640 € 

   bežné výdavky:   104 930 € 

   kapitálové príjmy:             8 790 € 

   kapitálové výdavky:       11 500 € 

   príjmové finančné operácie:            0 € 

   výdavkové finančné operácie:                   0 € 

Príjmová časť spolu:     116 430 € 

Výdavková časť spolu:                116 430 € 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

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



K bodu 5 

     Starosta obce podal návrh na zakúpenie vianočných dekorov v sume 1 200 €, nakoľko 

v obci nemáme žiadnu vianočnú výzdobu a v tomto období je možné vianočné dekory 

zakúpiť so zľavou. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce podal návrh na zakúpenie 5 ks lavičiek s operadlom v sume 600 €, 

nakoľko pôvodné drevené lavičky sú už v zlom stave. Poslanci OZ navrhli ku dvom 

lavičkám zakúpiť aj odpadové nádoby v sume 200 €. 

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

 

K bodu 7 

     Rôzne – starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom vnútornej smernice 

č. 11 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie 

stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podal návrh na jej 

schválenie.  

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

Starosta obce informoval poslancov OZ o oprave domu smútku, ktorú plánuje 

realizovať na budúci rok, nakoľko je nutná oprava vo väčšom rozsahu. Taktiež plánuje 

na budúci rok opraviť aj miestne komunikácie, tento rok chce výtlky len zabetónovať. 

 

K bodu 8 

     Člen návrhovej komisie Ing. Boroš Marcel predniesol návrh uznesenia zo 14. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 9 

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

poďakovaním za účasť 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 1. Grendelová Eva  .......................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 02.10.2017   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


