
Z  Á  P  I  S  N  I C A  
 

z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, konaného 

dňa 28. augusta 2018 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Mgr. Hutková Božena   

Overovatelia: 1. Kasper Martin   

                        2. Grendelová Eva  

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 13.08.2018 

4. Schválenie prvej zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2018 

  5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov 

  6. Schválenie VZN č. 9/2018  

  7. Rôzne 

  8. Návrh uznesenia 

  9. Záver 

 

K bodu 1 

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

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Mgr. Hutková Božena. 

Návrh za overovateľov zápisnice: Kasper Martin, Grendelová Eva. 

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

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 18. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 13.08.2018. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Ekonómka obecného úradu Pašiaková Vlasta a starosta obce oboznámili poslancov 

OZ s návrhom 1. zmeny rozpočtu Obce Ratkovské Bystré na rok 2018. Zmenou 

rozpočtu sa navyšuje rozpočet v bežných príjmoch o 19 100 €, v bežných výdavkoch o 

9 400 €, v kapitálových príjmoch o 110 600 €, v kapitálových výdavkoch o 181 600 €, 

príjmové finančné operácie o 81 300 € a výdavkové finančné operácie o 20 000 €.  

Rozpočet po zmene: bežné príjmy:   125 100 € 

   bežné výdavky:   115 400 € 

   kapitálové príjmy:         110 600 € 

   kapitálové výdavky:     181 600 € 

   príjmové finančné operácie:   81 300 € 

   výdavkové finančné operácie:          20 000 € 

Príjmová časť spolu:     317 000 € 

Výdavková časť spolu:                317 000 € 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 



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

 

K bodu 5 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Rastislava Mojseja, bytom 

Hrašovík 93 o predaj obecných pozemkov v k. ú. Ratkovské Bystré, parcely registra C 

a E č. 1361, 1362/2, 1362/3, 1363/3, 1363/4 a 1363/5. Poslanci OZ sú ochotní pristúpiť 

k zámeru odpredaja pozemkov a poverili starostu obce, aby vstúpil so žiadateľom do 

rokovania. 

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

 

K bodu 6 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Ratkovské Bystré číslo 9/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

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

 

K bodu 7 

     Rôzne – Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj p. Drahotína Kalivodová, ktorej 

v diskusii bolo udelené slovo. Požiadala obecné zastupiteľstvo o riešenie situácie 

ohľadom obavy z poškodzovania statiky domu a praskanie múrov na dome s.č. 88. 

Vzhľadom na to, že táto požiadavka p. Kalivodovej  nebola predmetom rokovania, 

poslanci  a starosta obce sa k predmetnej situácii vyjadrili bez prijatia uznesenia 

nasledovne. Starosta obce vstúpil do riešenia situácie s Lesmi Slovenskej republiky, 

odštepný závod Revúca. Pri rokovaní sa dohodli na oprave cesty, ktorá vedie vedľa 

domu s.č. 88  s finančnou pomocou lesov SR. Pri dome sú veľké deformácie cestného 

telesa, preto sa tento úsek vyspraví novým asfaltovým povrchom. Vodiči, ktorý budú 

prechádzať po miestnej komunikácii znížia rýchlosť, aby čo najmenej bola ovplyvnená 

statika domu. Starosta obce informoval poslancov, že tento problém riešil aj 

s výskumným ústavom dopravným v Žiline, kde mu v ústnom stanovisku bola 

doporučená oprava miestnej komunikácie. Tlaky na nápravy sú dané výrobcom vozidiel 

a pri dodržiavaní stanovených predpisov výrobcom vozidiel, by nemalo dochádzať 

k poškodzovaniu cestného telesa a tým ani statiky domu. Najväčším problémom sú 

výtlky na vozovke, kde pri vhupnutí kolesa do výtlku vznikajú rezonancie a rýchlosť 

vozidiel . 

Záver: Vyspravenie miestnej komunikácie novým asfaltovým povrchom, zníženie 

rýchlosti vodičov áut prechádzajúcich po miestnej komunikácii.        

 

K bodu 8 

     Členka návrhovej komisie Mgr. Hutková Božena predniesla návrh uznesenia z 19. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 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 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 



 

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

 

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

 

    2. Grendelová Eva  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 28.08.2018   ......................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                  starosta obce 


