
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 27. marca 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 11. zasadnutia OZ konaného 13.12.2016 

       4. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na zateplenie kultúrneho domu                        

       5. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na Deň matiek 

       6. Prerokovanie a schválenie finančnej čiastky na kamerový systém v obci 

       7. Rôzne 

                  8. Návrh uznesenia 

       9. Záver 

 

K bodu 1 

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

12. 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 11. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 13.12.2016. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s vykonanými prácami pri zatepľovaní stropu 

kultúrneho domu v Ratkovskom Bystrom. Na uvedené práce navrhuje schváliť finančnú 

čiastku vo výške  2 400,- €.      

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

 

K bodu 5 

          Starosta obce informoval poslancov OZ, že 14. mája 2017 sa bude konať akcia pri 

príležitosti Dňa matiek, na ktorej vystúpi s divadelným predstavením s názvom 

„O bračekoch a sestričkách svätého Františka“ súbor z Rimavskej Soboty. Navrhuje na 

uvedenú akciu schváliť finančnú čiastku 300,- €.     

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

 

 

 



K bodu 6 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom Zmluvy č. 37/BB/2017o poskytnutí 

dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017, na základe 

ktorej bola našej obci poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 8 790,- € na 

kamerový a monitorovací systém. V uvedenej zmluve sa obec zaväzuje spolufinancovať 

z vlastných zdrojov aspoň 20% výdavkov z celkového rozpočtu projektu. Z tohto 

dôvodu navrhuje na uvedený projekt schváliť finančnú čiastku vo výške 3 000,- €. 

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

 

K bodu 7 

     Rôzne – starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom listu Cirkevného zboru 

Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku Ratkovské Bystré s prosbou 

o finančný príspevok na vybudovanie a zariadenie kuchynky v budove materskej školy. 

Po prerokovaní uvedeného bodu sa poslanci OZ dohodli hlasovanie o výške finančného 

príspevku uskutočniť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 1, zdržal sa: 0 

   Starosta obce informoval poslancov OZ, že v mesiaci marec 2017 bude podaná na 

Ministerstvo financií SR žiadosť o dotáciu na opravu budovy s. č. 251 v k. ú. Filier a na 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej 

zbrojnice. 

 

K bodu 8 

     Člen návrhovej komisie Šaliga Roman  predniesol návrh uznesenia z 12. zasadnutia 

OZ a poslanci OZ tento návrh schválili. 

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

 

K bodu 9 

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

poďakovaním za účasť 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 27.03.2017   ....................................... 

           Mgr. Dušan Bodnár 

                  starosta obce  

 

 

 

 


