
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 29. júna 2017 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Šaliga Roman 

Overovatelia: 1. Grendelová Eva 

                        2. Kasper Martin   

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2017 

  4. Prerokovanie záverečného účtu Obce Ratkovské Bystré za rok 2016 

  5. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na výmenu okien v 18 b. j. 

  6. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na hasičskú súťaž 

  7. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na „Deň obce Ratkovské 

                           Bystré“ 

  8. Prerokovanie kúpy kotlov na guláš 

  9. Prerokovanie odkúpenia pozemkov od Bane Spišská Nová Ves 

  10. Prerokovanie žiadosti o finančnú dotáciu 

  11. Rôzne 

  12. Návrh uznesenia 

  13. Záver 

 

K bodu 1 

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

13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

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

Návrh za overovateľov zápisnice: Grendelová Eva, Kasper Martin. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 12. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 27.03.2017. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta oboznámila prítomných s celoročným 

hospodárením obce za rok 2016 a so záverečným účtom obce za rok 2016. Starosta obce 

navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2016 zisk vo výške 10 676,94 € vyúčtovať na 

účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a prebytok 

hospodárenia za rok 2016 vo výške 7 739,56 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Poslanci OZ súhlasia s celoročným hospodárením Obce Ratkovské Bystré za rok 2016 

bez výhrad. 

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

 



K bodu 5 

     Starosta obce podal návrh, na základe žiadosti nájomníkov bytov v 18 bytovej 

jednotke, vykonať každý rok výmenu okien v jednom byte. Tento rok sa vykoná výmena 

3 ks okien v byte č. 1. Finančná čiastka na výmenu okien je 600,- €. Poslanci OZ 

s uvedeným návrhom súhlasia. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že pri príležitosti 90. výročia založenia 

Dobrovoľného hasičského zboru v Ratkovskom Bystrom sa konala dňa 17.06.2017 

v našej obci okresná previerka pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov DPO 

Revúca, v ktorej družstvo mužov DPO Ratkovské Bystré zvíťazilo a postúpilo na 

krajské kolo do Dolnej Strehovej. Finančná čiastka na zabezpečenie okresnej previerky 

pripravenosti DHZ činí 400,- €. 

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

 

K bodu 7 

     Starosta obce navrhuje uskutočniť dňa 05.08.2017 „Deň obce Ratkovské Bystré“ 

s týmto programom: 

- detské súťaže 

- ukážka historického šermu a streľba z luku 

- súťaž o „Kráľa strelcov“ v kopaní jedenástok 

- vystúpenie hudobnej skupiny SENZUS 

- súťaže pre dospelých 

- atrakcia pre deti  nafukovací hrad 

- 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 

1 119,- €. 

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

 

K bodu 8 

     Starosta obce podal návrh na zakúpenie  3 ks kotlov na guláš a nádob na vodu v sume 

700,- €, nakoľko obec vlastné kotle nemá a na „Deň obce“ si ich musí každý rok 

zapožičať. Poslanci OZ so zakúpením kotlov a nádob na vodu súhlasia. 

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

 

 

K bodu 9 

   Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vydražení pozemkov v k. ú. Ratkovské 

Bystré – p.č. KN-C 1111 – ostatná plocha o výmere 552 m², p.č. KN-C 1363/4 – ttp 

o výmere 31 m², p.č. KN-E 1359/2 – ttp o výmere 83 m², p.č. KN-E 1362/2 – ttp o výmere 

102 m² od Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii za cenu 450,- € + 33,- € dražobný 

poplatok. Poslanci OZ k uvedenej dražbe pozemkov nemali žiadne pripomienky. 

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

 

 

 

 



K bodu 10  

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom listu Cirkevného zboru 

Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku Ratkovské Bystré s prosbou 

o finančný príspevok vo výške 1 500,- € na vybudovanie a zariadenie kuchynky v budove 

materskej školy. Poslanci OZ finančný príspevok neschválili z dôvodu, že vybudovanie 

kuchynky pre detský klub, ktorého sa momentálne zúčastňuje 7 detí je nerentabilné. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 1, proti: 3, zdržal sa: 1 

 

K bodu 11 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ o prácach vykonávaných v obci 

pracovníkmi aktivačných prác. Nakoľko sa ich počet značne znížil, nie je možné 

zabezpečiť, aby obec bola udržiavaná. Tiež ich informoval o ďalšom postupe pri 

vysporiadaní pozemkov pri dome s. č. 107.  Poslankyňa OZ Grendelová Eva mala 

pripomienku ohľadom opravy domu smútku. 

 

K bodu 12 

     Člen návrhovej komisie Šaliga Roman predniesol návrh uznesenia z 13. 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 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

    2. Kasper Martin  .......................................... 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 29.06.2076   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


